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Auteurs & Erkenning

DANK U!
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anonimiteit te beschermen en veiligheid te garanderen.
Onze dank gaat ook uit naar de deskundigen en mensen uit de
praktijk die bereid waren met ons te praten en ons onschatbare
inzichten verschaften in de verschillende nationale situaties met
betrekking tot de definities, de situaties en de gevolgen van
haatdragende taal.

Dit Compendium is tot stand gekomen in het kader van het project "Smart for Democracy and Diversity", dat door
Erasmus +. gefinancierd wordt.
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Inleiding
Voor veel mensen in Europa was juni 2021 de maand van het voetbal. Het
EURO 2020 kampioenschap was een van de eerste sportevenementen die
plaatsvonden na meer dan een jaar van lege stadions en sportfans die in hun
huizen opgesloten zaten zonder dat ze überhaupt aan hun favoriete
bezigheid konden deelnemen. De aanblik van fans die zich in Europese
steden verzamelden en zich verheugden op de overwinningen van hun
teams moest een vreugdevolle aanblik zijn - en dat was het voor het grootste
deel ook, zelfs te midden van alle onzekerheid rond mogelijke COVID-19
besmettingen. Daarnaast was juni 2021 ook de maand waarin de Hongaarse
regering, onder leiding van Viktor Orbán, premier, leider van de
regeringspartij Fidesz en een van de belangrijkste voorstanders van de
Europese opvatting over "onliberale democratie", een omstreden wet
aannam die het afbeelden van LHBTI in Hongaarse schoolboeken verbiedt,
onder het voorwendsel de leerlingen te beschermen tegen pedofilie en
seksualisering. Dat deze wetgeving werd aangenomen, verbaasde niemand,
gezien de politieke ontwikkelingen op langere termijn in Hongarije en de
langzame maar gestage weg naar een populistische conservatieve autoritaire
maatschappij. Er zijn echter meer mensen die het voetbal volgen dan de
politieke ontwikkelingen in Oost-Europa, en zo is de Hongaarse anti-LHBTI
wet algemeen bekend en besproken geworden.

[1] https://www.theguardian.com/football/2021/jun/16/uefa-receive-reporton-homophobic-banner-at-hungary-v-portugal-match
[2] https://www.bbc.com/news/explainers-53098516

Photo by Clay Banks on Unsplash

In een reeks gebeurtenissen die begon met Hongaarse voetbalfans die
homofobie spandoeken ophieven tijdens de wedstrijd van hun nationale
ploeg tegen Portugal in het Puska-stadion van Boedapest. [1] Gevolgd door
het uitjouwen van Ierse spelers omdat ze "door te knielen", een gebaar dat
algemeen als antiracistisch wordt opgevat en door veel teams aan het begin
van hun wedstrijden werd gemaakt ter ondersteuning van de Black Lives
Matter-beweging. [2]
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Het toppunt wellicht (maar niet de laatste) was de ruzie over de
regenboogvlag die geprojecteerd werd op de Allianz Arena in München,
Duitsland ging het bij EURO2020 niet meer alleen om voetbal, maar werd het
ook een politieke gebeurtenis. Deze gebeurtenissen weerspiegelen de
diepgewortelde spanningen en culturele conflicten rond racisme,
discriminatie, en rechten van minderheden. Toen de donkere en
moslimspelers van het nationale team van Engeland op sociale media
werden mishandeld nadat ze in de finale tegen Italië met strafschoppen
hadden verloren, veroordeelde de Britse minister van Binnenlandse Zaken
Priti Patel op Twitter het misbruik (en zij werd zelf het mikpunt van mensen
die haar verweten hypocriet te zijn omdat ze eerder die maand het gebaar
van het knielen had bekritiseerd als té politiek).

Maar hoe zit het met alle anderen?

transgenders,

Roma,

moslims

en

anderen die in de EU-lidstaten wonen en
werken, en die dagelijks te maken
hebben met racisme, discriminatie en
haatzaaiende taal?

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Er zijn verschillende conclusies te trekken uit de gebeurtenissen en verhitte
discussies rond de politisering van de wedstrijden van EURO 2020. De meest
zichtbare is misschien wel deze: aan het begin van de 21est eeuw heeft
Europa nog steeds een probleem met discriminatie en racisme. Hoewel het
continent zoveel verschillende mensen van alle huidskleuren, seksuele
geaardheden, geslachten, nationaliteiten en etnische achtergronden heeft
(en als je talent hebt, maak je kans om het tot een nationaal voetbalteam te
schoppen), geniet niet iedereen gelijke kansen, en, wat nog belangrijker is,
niet iedereen wordt gelijk behandeld. Donkere spelers en spelers uit andere
minderheidsgroepen worden anders behandeld, en kunnen het slachtoffer
worden van een grote hoeveelheid online misbruik, haatzaaien en
bedreigingen wanneer zij verliezen (ook al verliest iedereen wel eens in het
voetbal of in een andere sport). Een andere belangrijke les is deze: als
iemand het doelwit is van haat en discriminatie en die persoon is toevallig
een beroemde voetballer, dan zullen duizenden mensen en misschien zelfs
de UEFA kunnen opkomen.

Hoe zit het met al die donkere mensen,
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Volgens het ODIHR werden in 2019 in de EU 7.278 aanvallen op haatmisdrijven gemeld, waarvan bijna
de helft (3.026) verband hield met racisme en vreemdelingenhaat. [3] Aangezien de meeste van deze
aanvallen geen bekende personen betroffen, haalden de meeste ervan niet de voorpagina's van de
Europese media. Zij haalden zelfs de voorpagina's van de plaatselijke media niet. In feite zijn de
bovenstaande cijfers misleidend, omdat de meeste aanvallen met haatdragende taal de autoriteiten niet
eens bereiken om als statistiek geteld te worden, omdat zij nooit gemeld worden. Zij vinden echter wel
plaats en zijn een dagelijkse realiteit voor duizenden Europese burgers. Het doel van dit Compendium is
de verhalen te vertellen die zelden in de statistieken worden opgenomen en die soms zelfs moeilijk te
definiëren zijn als haat zaaiende taal of discriminatiemisdaden, omdat het ongrijpbaar is. Niettemin zijn
zij niet minder ernstig en bedreigend voor degenen die er toevallig de hoofdrol in spelen, omdat dit hun
leven beïnvloedt. Haattaal en discriminatiemisdrijven zijn, hoe problematisch hun definities ook zijn,
veelbesproken onderwerpen. De Europese Commissie zelf meldt dat het aantal gevallen van haattaal en
haatmisdrijven de laatste tien jaar gestaag is toegenomen [4] en erkent dat deze

"...samenlevingen vergiftigen door individuele rechten, menselijke waardigheid
en gelijkheid te bedreigen, spanningen tussen sociale groepen te versterken, de
openbare

vrede

en

de

openbare

orde

te

verstoren

en

vreedzame

samenlevingen in gevaar te brengen. Zij tasten het privéleven aan, of in het
geval van gewelddadige haatmisdrijven, zelfs het leven en de gezondheid van
de slachtoffers. Zij kunnen hele gemeenschappen stigmatiseren en angst
aanjagen Zij tasten de sociale samenhang, de solidariteit en het vertrouwen
tussen mensen aan. Haat zaaiende taal blokkeert een rationeel openbaar
debat, zonder hetwelk geen democratie kan bestaan; zij leidt tot een schending
van rechten die de rechtsstaat in gevaar brengt."

[3] https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-hate-crime-data-now-available
[4] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf
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De redenen waarom haat zaaiende uitlatingen en haatmisdrijven toenemen, zijn velerlei en
variëren naargelang van de plaatselijke en nationale context. De zogenaamde “migratiecrisis”
die Europa in 2015 polariseerde, heeft een belangrijke rol gespeeld, omdat zij een uitdaging
vormde die algemeen als ongekend werd beschouwd. Toch heeft de migratiecrisis, zoals veel
onderzoekers en analisten hebben aangetoond, [5] in veel gevallen alleen maar gediend als
katalysator voor antidemocratische tendensen die er al lang aan vooraf waren gegaan. Het
geval Hongarije, waar premier Orbán er met succes in slaagde zijn positie als redder van de
natie te verstevigen toen hij weigerde vluchtelingen als mensen te behandelen, is op dit
moment misschien wel het meest prominente voorbeeld van deze tendens. [6] De uitdrukking
"onliberale wending" is echter al veel eerder bedacht: in 1997 door de Amerikaanse journalist
en denker Fareed Zakaria. In Nederland, bijvoorbeeld, breidden de moslimdistriminatie zich uit
na de aanslagen van 11 september en bereikten een hoogtepunt rond historische
gebeurtenissen zoals de moord op de filmregisseur Theo Van Gogh [8] in 2004. De recente
aanzienlijke toename van discriminatiegevallen in het tijdperk van de rechts-populist Geert
Wilders. Officiële gegevens van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken laten een
forse stijging van 63,9% zien in het aantal gemelde gevallen van discriminatie in 2014, toen
Wilders campagne voerde bij de gemeenteraadsverkiezingen. [9] Hoewel er regelmatig haat
zaaiende situaties voorkomen in offline ruimten, is er een nieuw terrein ontstaan waar haat
zaaiende situaties en dynamieken woekeren, namelijk de online ruimten, waarvan de sociale
media de meest prominente zijn.
In Tsjechië bijvoorbeeld wordt racistische en discriminerende inhoud vaak verspreid via
propagandasites die verbonden zijn met Russische pro-Poetin troll farms die tijdens de
Russische bezetting van de Krim en het daaropvolgende gewelddadige conflict op Oekraïens
grondgebied grote invloed in de publieke ruimte hebben gekregen. In de onderling sterk
verbonden samenlevingen van Europa (en de rest van de wereld) heeft de ongekende snelheid
van communicatie die kenmerkend is voor digitale communicatieplatforms, het
medialandschap en de manier waarop wij met elkaar communiceren voorgoed veranderd.

[5] https://www.ingentaconnect.com/content/bup/gd/2019/00000009/00000001/art00021
[6] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0268580920930591
[7] https://www.brookings.edu/research/the-biggest-problem-in-the-netherlands-understanding-the-party-for-freedomspoliticization-of-islam/
[8] https://web.archive.org/web/20070605110344/http://fra.europa.eu/fra/material/pub/muslim/Manifestations_EN.pdf
[9] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/01/discriminatiecijfers-in-2020
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Hoewel sociale netwerksites zoals Facebook het publieke debat ongetwijfeld
hebben gedemocratiseerd en een stem hebben gegeven aan degenen die voorheen
niet konden worden gehoord, hebben zij zich ook ontwikkeld in een wilde,
ongereguleerde arena waar haat zaaiende taal en schadelijke inhoud vrij en
ongecensureerd kunnen stromen. Zowel de nationale als de Europese wetgevers
hebben het moeilijk om deze supermachten van het platformkapitalisme bij te
benen. [10]
Het merendeel van de beschikbare informatie, waaronder de bovengenoemde
verslagen, berust op verklaringen van deskundigen en statistische gegevens. In
zowel toegepast als academisch onderzoek gaat de aandacht vooral uit naar de
daders van haatdragende taal en haatmisdaden, dat wil zeggen naar wie zij zijn, wat
hun beweegredenen zijn en hoe wij kunnen voorkomen dat zij misdaden plegen. De
alledaagse gevolgen van discriminatie, racisme en haatdragende taal en de subtiele,
ongrijpbare, maar altijd aanwezige uitingen daarvan zijn moeilijker te vatten en te
analyseren. Maar voor elke beroemde voetballer die racistische uitlatingen op zijn
Twitter-tijdlijn moet lezen zijn er waarschijnlijk duizenden winkeliers, verpleegsters,
thuisblijfmoeders, voorvechters van de mensenrechten, studenten en vele anderen
die 's morgens op weg naar hun werk in de krant kunnen lezen over racistische
uitlatingen aan het adres van voetballers. Dat zijn de mensen die op dezelfde dag
dezelfde of soortgelijke racistische uitlatingen kunnen horen van willekeurige
mensen, of zij nu bij een bushalte staan, in een winkel of op het werk.
Veel van de ondervraagden die hebben deelgenomen aan het onderzoek dat aan
de basis ligt van dit Compendium spreken over racisme en haat zaaien als
alledaagse verschijnselen: zij horen of lezen elke dag over beschuldigingen, en
worden in bussen en treinen voortdurend het doelwit van de politie, enz.
Om hun privacy te beschermen, zijn onze ondervraagden in dit Compendium
anoniem gebleven. Hun verhalen zijn echter echt, waargebeurd, en worden elke
dag opnieuw beleefd. De schade die zij ondervinden, de strijd die zij moeten
leveren, de veranderingen in hun gedrag die zij moesten of moeten doorvoeren om
rustig te blijven, en het gevoel kwetsbaar te zijn en zich nooit veilig en geborgen te
voelen zijn ook echt - en vinden een echo in alle verhalen uit de vijf landen waar wij
onze gegevens hebben verzameld (Duitsland, Nederland, de Tsjechische Republiek,
Portugal en Italië).

[10] https://muse.jhu.edu/article/671987/summary
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Problemen met definities
Haat zaaien wordt in de EU-wetgeving gedefinieerd [11] als het publiekelijk
aanzetten tot geweld of haat op grond van bepaalde kenmerken, waaronder
ras, huidskleur, godsdienst en nationale of etnische afkomst. Terwijl het
kaderbesluit betreffende de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat alleen
betrekking heeft op racistische en vreemdelingenhaat veroorzakende
uitlatingen, heeft de meerderheid van de lidstaten hun nationale wetgeving
uitgebreid tot andere gronden, zoals seksuele geaardheid, genderidentiteit en
handicap. De verschillende uitwerkingen van het kader veroorzaken echter
aanzienlijke verschillen in de manier waarop haatdragende taal in elke lidstaat
wordt gedefinieerd, behandeld en vervolgd. In de Tsjechische Republiek
bijvoorbeeld vallen seksuele geaardheid, geslacht en handicap niet onder de
definitie, waardoor de aandacht van de autoriteiten van de staat (en ook die
van de deskundigenverslagen) veel beperkter is dan bijvoorbeeld in buurland
Duitsland.
Zowel in de Europese als in de nationale wetgevingen worden echter twee
hoofdbenaderingen gehanteerd om haat zaaien en haatmisdrijven te
definiëren en te vervolgen. De ene benadering is gericht op wie het doelwit is
en maakt derhalve een onderscheid tussen termen als pesterij (gericht tegen
individuen) of discriminatie (gericht tegen groepen).

De andere benadering daarentegen is gebaseerd op de inhoud van de uiting
zelf (aanzetten tot geweld of haat). In de meeste gevallen worden haatspraak
en haatmisdaad dan ook gedefinieerd door de combinatie van de twee, dat wil
zeggen wie het slachtoffer is (etnische afkomst, geslacht, enzovoorts zijn de
reden die aan de haat ten grondslag ligt) en wat er gezegd of gedaan wordt
(aanzetten tot geweld of daden van geweld).
De definitie van haatdragende taal en haatmisdaad verschilt in het bredere
debat tussen deskundigen en de media vaak naar gelang van de situatie
waarin zij voorkomen. Terwijl haatdragende taal in sommige gevallen vooral
geassocieerd wordt met onlinetoespraken, wijst het in andere gevallen op
racistische en discriminerende kwesties in een offline-omgeving. Verschillende
termen die zowel door deskundigen als door nationale en plaatselijke
autoriteiten worden gebruikt, zoals haatdragende taal, verbale haatmisdaad,
online haat, cyberpesten, enz. leiden tot verwarrende verschillen in
terminologie en verdoezelen uiteindelijk de kern van het probleem - het feit
dat, ongeacht de woorden die wij gebruiken om het te beschrijven, het
verschijnsel zelf zich elke dag manifesteert, zowel online als offline, verbaal en
non-verbaal.

[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178.
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Problemen met definities & Het verwaarloosde perspectief

Daarom vinden wij het standpuntperspectief van de mensen die te maken
hebben met haatdragende taal en haatmisdaad het belangrijkste aspect in het
debat over de definities. Toch ontbreekt hun stem meestal in dit debat.
In het Compendium houden wij rekening met alle bovengenoemde
categorieën, dat wil zeggen met wie het doelwit is (toepasselijkheid van de
groepsidentiteitscriteria), hoe (inhoud) en waar (contexten) zij het doelwit zijn.
Wij vullen ze echter aan door rekening te houden met de gevolgen die deze
daden hebben voor degenen die erdoor getroffen worden. Vanuit dit oogpunt
is het bijvoorbeeld niet zinvol een onderscheid te maken tussen online en
offline contexten, omdat frequente haatdragende opmerkingen online
gevolgen zullen hebben voor hoe het doelwit zich offline gedraagt, dat wil
zeggen wanneer hij/zij het huis verlaat, hoe hij/zij zich in een stad beweegt,
hoe alert hij/zij is in openbare gelegenheden, enz. Bovendien kan een persoon
ook verschillend beïnvloed worden in verschillende omstandigheden, op grond
van een bepaalde rol: iemand kan worden aangevallen wegens zijn godsdienst,
etniciteit, geslacht of omdat hij niet past in de schoonheidsnormen van een
bepaalde samenleving. De ene omstandigheid is meestal niet te scheiden van
de andere, en daarom is het tweede belangrijke perspectief dat wij hier
gebruiken het intersectionele perspectief.

Op het gebied van discriminatie is de vraag wie voor wie spreekt, en wie
vertegenwoordigd wordt en hoe, van cruciaal belang, maar wordt vaak niet
erkend. Een illustratief voorbeeld is de stem van mensen die gediscrimineerd
worden in de Tsjechische media. Volgens ons onderzoek is er een zeer
duidelijke wanverhouding tussen de aandacht voor slachtoffers versus voor
daders van haatdragende taal en haatmisdaden. De stemmen van de mensen
die door discriminatie getroffen worden en hun perspectieven ontbreken bijna
volledig.

Photo by Amy Elting on Unsplash

Het verwaarloosde perspectief
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De afwezigheid en verwaarlozing van het standpunt van mensen die het slachtoffer van
discriminatie zijn, is geen eenmalige nieuwsgierigheid of een op zichzelf staande specificiteit van
de Tsjechische media. Integendeel, die verwaarlozing is systematisch, vindt in heel Europa plaats
en wordt herhaald en uitgebreid in andere levenssferen, waaronder veel studies en theorieën
over haat zaaien. In de afgelopen vier decennia zijn verschillende aspecten van haat zaaien breed
onderzocht. De nadruk lag op de wettelijke en grondwettelijke regelgeving ervan (sinds het
midden van de jaren 1980), en op de processen van het leren van de materie om haat zaaiende
taal online op te sporen (sinds de jaren 2010). Op enkele uitzonderingen na, voornamelijk uit
Engels- en Duitstalige landen, is het perspectief van de mensen die gediscrimineerd worden en
hoe haatspraak door hen ervaren wordt, nog te weinig onderzocht. Een voorbeeld is de
zogenaamde Extremismus, een invloedrijk concept dat zijn oorsprong vindt in het naoorlogse
Duitsland, dat eerst verankerd werd in een discussie van politiediensten en geheime diensten en
later (vanaf het einde van de jaren 1980) systematisch door academische kringen ontwikkeld
werd als Extremismustheorie [12]. In de loop der jaren heeft het concept zich gevestigd als een
cruciaal veiligheidsinstrument en als een pedagogische paraplu die door de Duitse staat gebruikt
wordt om debatten over discriminatie in te kaderen. Het is ook een conceptueel alternatief
geworden voor " haatmisdaad " zoals dat in Angelsaksische landen wordt gebruikt. Bovendien is
het concept met succes geëxporteerd naar andere landen zoals Tsjechië of Slowakije, waar
ministeries van Binnenlandse Zaken, politiediensten, geheime diensten, rechtbanken en delen
van de academische wereld het in de jaren negentig zijn gaan gebruiken. Het concept en het
gebruik ervan zijn op vele niveaus en om vele redenen bekritiseerd. Waar in dit Compendium op
gewezen moet worden, is de eenzijdige en eendimensionale gerichtheid op een dader - een
extremist. De Extremismustheorie definieert aanvallers en daders, maar negeert het bestaan en
de gezichtspunten van de mensen die door discriminatie getroffen worden en dus ook de
concrete feiten van het discrimineren.

[12] https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/200097/debatte-extremismustheorie
https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2018/05/05.pdf

Photo by Sincerely Media on Unsplash

Ongeveer 80% van alle berichtgeving is gericht op de daders, hun persoonlijkheden en
beweegredenen. Dit wordt verder ondersteund door beleidsnota's, studies en academische
verslagen (waarover in de media wordt bericht en die in het publieke debat tot uiting komen) die
zich ook overweldigend op de daders richten. Daders worden dus afgeschilderd als mensen met
geschiedenissen, biografieën en namen, terwijl stemmen en perspectieven van mensen die door
discriminatie getroffen zijn, in veel gevallen de media niet bereiken.
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Hoewel het negeren van de stemmen en perspectieven van de mensen die
gediscrimineerd worden nog steeds een dringend en blijvend probleem is in
de samenlevingen in heel Europa, komen de eerste tekenen van verandering
vooral van onderop, uit activistische kringen en van niet-gouvernementele
organisaties. Om met het Duitse voorbeeld door te gaan, na jaren, of zelfs
decennia, van debatten in besloten activistenkringen, heeft de
problematisering van wie voor wie spreekt en de stemloosheid van degenen
die gediscrimineerd worden, eindelijk grotere delen van de samenleving, de
media en een breder publiek in de publieke arena bereikt. Naast vele andere
stemmen hebben Tupoka Ogette en Noah Sow, beiden auteur en
antiracismetrainers, met hun publicaties [13] een belangrijke en alom
opgemerkte bijdrage aan het debat geleverd. Zij beschrijven de geschiedenis
van het racisme en de denk- en handelingsmodellen die er nog steeds op
gebaseerd zijn en het dagelijks leven beïnvloeden. Deze vaststelling gaat hand
in hand met het feit dat ruimten of discussies niet voor iedereen even
toegankelijk zijn en dat stemmen daarin ook niet in gelijke mate erkend
worden. In een interview in 2018 merkte Noah Sow op dat er belangrijke
ontwikkelingen waren geweest sinds haar boek in 2008 [14] werd
gepubliceerd. Zo is er nu een goede vocabulaire voor het uitdrukken van
ervaringen en de daarmee samenhangende politiek. Er is ook een toenemend
aantal andere publicaties en programma's op sociale media die racisme en
discriminatie aan de orde stellen vanuit het perspectief van degenen die
erdoor getroffen worden.
Na de terreuraanslag in Hanau, waarbij een man om racistische redenen
negen mensen vermoordde, heeft de stad geprobeerd het perspectief van de
slachtoffers en hun families erbij te betrekken. De manier waarop de stad
Hanau hiermee omgaat is anders dan de manier waarop veel andere Duitse
steden in het verleden met soortgelijke gevallen zijn omgegaan. Men heeft
getracht de families van de slachtoffers er meer bij te betrekken, door hen
bewust de ruimte te geven om zich te uiten.

[13] https://www.noahsow.de/dsw/ & https://www.exitracism.de/
[14] https://taz.de/Autorin-ueber-Rassismuskritik/!5493873/
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Het verwaarloosde perspectief

Maar een groot deel van de zorg die gericht is op de slachtoffers en de mensen
die het slachtoffer zijn van racisme, werd in dit geval gedaan door de families
en vrienden zelf, met de steun van zelfhulporganisaties en nongouvernementele organisaties (NGO’s). De hashtag #saytheirnames werd door
families, activisten en vrienden gebruikt om de namen te noemen van degenen
die vermoord waren, en niet alleen om de discussie op de dader en zijn
motieven te richten. Hoewel deze aanpak bekritiseerd werd omdat hij niet ver
genoeg ging, is hij toch nieuw in de aanpak van racistisch geweld en het
perspectief van de mensen die erdoor getroffen worden in Duitsland.
Zo is er dus aan de ene kant het negeren van de perspectieven van mensen die
gediscrimineerd worden, maar aan de andere kant zijn er tekenen van
initiatieven om het anders te doen en gericht op het respecteren van die
perspectieven. Het Compendium wil bijdragen aan die perspectieven en
ruimten verrijken waar serieus rekening wordt gehouden met stemmen,
namen, verhalen en persoonlijke getuigenissen van mensen die
gediscrimineerd worden en werden.
Tijdens het onderzoek en bij het opstellen van het Compendium kwam nog een
ander probleem naar voren: de terminologie.

Welke woorden moeten gebruikt worden om ervaringen te
beschrijven van mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie op
grond van haat?
Hoe moeten zij genoemd worden als er in algemene termen over hen
geschreven wordt?
Is "slachtoffer" in verband met dagelijkse discriminatie en het ervaren
van haatdragende taal in het dagelijks leven altijd een juiste term?

Laten we de term "slachtoffer" bespreken.

Enerzijds is het moeilijk voor te stellen hoe men alle vormen van systemische
racistische discriminatie kan weergeven en bestrijden zonder te spreken over
slachtoffers van de Holocaust, segregatie, kolonialisme of slavernij. Al deze
vormen van discriminatie brengen onrechtvaardigheid met zich mee, en het
is belangrijk om duidelijke termen te hebben om degenen te noemen die
onder deze omstandigheden lijden en gediscrimineerd worden. Bovendien
is, zoals uit ons onderzoek blijkt, de status van slachtoffer belangrijk in
gerechtelijke en politieprocedures en veel van onze geïnterviewden hebben
hard gevochten om die status te krijgen toen zij besloten hun ervaringen met
haat zaaien bij de autoriteiten te melden. Slachtoffer worden was een soort
overwinning voor alle geïnterviewden met ervaringen van aangifte van
discriminatie. Dit betekende dat zij officieel en wettelijk erkend werden, niet
als doelwit van haatdragende taal in een niet-vervolgbaar domein van de
beginselen van vrijheid van meningsuiting, maar als slachtoffer van verbale
haatmisdaden die door de staat beschermd moeten worden.
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Het verwaarloosde perspectief

Anderzijds is het ervaren van haatdragende taal in het dagelijkse leven specifiek - het zijn
duizenden kleine dagelijkse "bites and stings" en slechts een heel klein aantal van
dergelijke daden wordt aangegeven bij de politie of andere instellingen. En het is juist
binnen deze specifieke ervaring van dagelijkse discriminatie dat het gebruik van de term
"slachtoffer" problemen geeft. Daar zijn twee specifieke redenen voor: negeren van
verantwoordelijkheid en individualisering van de discriminatie. [15]
De term "slachtoffer" is vaak verbonden met een idee van passiviteit en machteloosheid.
Door het te gebruiken om mensen te beschrijven die het doelwit zijn van dagelijkse
discriminatie, wordt hun vermogen om voor zichzelf op te komen als factoren in
haatdragende situaties van discriminatie gerelativeerd. De term "slachtoffer" impliceert
dat een dader de controle heeft over een hele situatie van haat zaaien en dat de macht
van anderen wordt geminimaliseerd of gereduceerd tot lijden. Heel vaak betekent dit dat
de context te zeer beperkt wordt. Alle verschillende reacties, overlevingsstrategieën,
maatregelen die in dit Compendium zijn vastgelegd, hebben ons gedwongen dergelijke
passieve taal te heroverwegen. Wat heeft het voor zin om de stemmen en perspectieven
van mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie te benadrukken, maar terminologie
te gebruiken die hun zeggenschap negeert of beperkt?

[15]

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1361332990020103
https://educationjournal.web.illinois.edu/archive/index.php/pes/article/view/2029.pdf
https://europe.ohchr.org/Documents/Publications/OlderPersonsInEurope.pdf

Photo by Tito Texidor III on Unsplash

De tweede kwestie gaat over het persoonsgebonden en individualisering van discriminatie
bij het gebruik van de term "slachtoffer". Slachtoffer zijn betekent dat men de structurele
en systematische dimensie van racistische, seksistische, enz. discriminatie afwijst ten
gunste van een werkelijk individu en zijn/haar verhaal. Erkend worden als slachtoffer in
politie- en gerechtelijke procedures betekent dat men zich alleen bezighoudt met concrete
personen en daden. Op dit probleem werd gewezen door een van onze ondervraagden,
Gianpaolo Silvestri. Silvestri is een persoon die getroffen is door LHBTI-discriminatie, maar
tegelijkertijd was en is hij politiek georganiseerd binnen een succesvolle Italiaanse
homobeweging.
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Op de vraag naar zijn ervaringen met haat zaaiende situaties als publieke
figuur, antwoordt hij dat zijn reacties geweldloos zijn geweest, hoewel hij
woorden gebruikte, omdat hij gelooft dat slachtoffers hun "slachtofferstatus"
moeten overwinnen door zich te verenigen, zich politiek te organiseren en
zichtbaarheid moeten geven aan de haat zaaiende taal en discriminatie die zij
moeten doorstaan, om "op langere termijn te winnen". Volgens Silvestri is
politieke zelforganisatie tegen discriminatie dus onverenigbaar met de
slachtofferstatus, omdat de eerste bepaalde vormen van collectiviteit
veronderstelt, terwijl de laatste verankerd is in individualiteit.

Het verwaarloosde perspectief

Al met al is het moeilijk om termen te vinden die de realiteit van structureel
geweld, dagelijkse discriminatie en de eigenaardigheden van haatdragende
situaties weerspiegelen, terwijl de ernst en het lijden van deze processen
erkend worden, zonder de vertegenwoordiging van het volk die door
haatdragende taal getroffen worden te verdisconteren, en terwijl tegelijkertijd
rekening gehouden wordt met de systemische oorzaken en oplossingen ervan.
Verschillende termen hebben verschillende betekenissen voor het publieke
debat, het academische betoog en de mensen die met discriminatie te maken
hebben en worden dienovereenkomstig als adequaat of ongeschikt
beschouwd. Hoewel de publieke debatten over dit onderwerp in onze
respectieve landen sterk uiteenlopen, hebben wij besloten veel antiracistische
organisaties te volgen die de term "slachtoffer" gewoonlijk niet gebruiken,
tenzij het gaat om racistische moorden of politiegeweld. In het Compendium
proberen wij dus de term "slachtoffer" te vermijden, tenzij het gaat om
mensen die vechten om erkend te worden als slachtoffer van discriminatie en
haatmisdaden in juridische zin. In plaats daarvan schrijven wij liever over
"mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie", "mensen die het slachtoffer
zijn van racisme/seksisme", of "mensen die het risico lopen slachtoffer te
worden van haat zaaien".
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Ontmoet Tobias
Voorbeeld 1

Tobias is begin 20 en woont momenteel in een grote Duitse stad. Hij groeide op
en ging met zijn broers en zussen naar school in een klein Beiers stadje. Nadat
hij zijn middelbare schooldiploma had gehaald, verliet hij al snel het stadje waar
hij woonde en verhuisde naar een andere stad om te studeren. Zijn vader komt
uit Nigeria en is donker en zijn moeder is blank. Tobias bezoekt Nigeria één
keer per jaar om zijn familie en kennissen te zien. Zijn familie heeft ook een
tijdje in Frankrijk gewoond. Hij beschrijft zichzelf als een politiek persoon en is
geïnteresseerd in menswetenschappen.
Tobias wijst erop dat hij zich, als een van de weinige donkere mensen op zijn
school en in zijn dagelijkse leven, altijd erg kwetsbaar heeft gevoeld. Racistische
opmerkingen, vooral beledigingen, zijn aan de orde van de dag zolang hij zich
kan herinneren. Hij beschrijft ze als alledaags en mogelijk overal aanwezig.
Wanneer hij over zijn jeugd spreekt, is hij zichtbaar aangedaan. In de grote stad,
zegt hij, is het leven veel beter dan in het dorp waar hij opgroeide. Het is er
liberaler en hij voelt zich niet meer zo blootgesteld.
Hij werd toen hij jonger was herhaaldelijk beledigd met het N-woord, zelfs door
zijn leraar, zozeer zelfs dat hij vond dat hij er iets aan moest doen. Alleen een
gesprek tussen zijn moeder en het schoolhoofd kon het gedrag van zijn leraar
een halt toeroepen. Tobias herinnert zich aanvaringen en vechtpartijen,
bijvoorbeeld tijdens openbare evenementen. Hij is er zeker van dat deze
aanvaringen vaak racistisch gemotiveerd waren. Hij herinnert zich ook dat
mensen naar de andere kant van de straat overstaken om niet langs hem te
hoeven lopen.
De voorbeelden van discriminatie uit zijn jeugd betreffen niet alleen hem. Zijn
vader werd wekenlang bijna elke dag door de politie aangehouden tijdens zijn
40-kilometer lange woon-werkverkeer, en kwam daardoor vaak te laat. Tobias
heeft ook erg negatieve ervaringen met de politie.

Zij hielden hem herhaaldelijk zonder reden tegen als enige in een menigte. Hij
moest zich eens op het bureau onderwerpen aan een fouillering met zijn
handen omhoog. Hij beschrijft deze procedure als stigmatiserend, omdat veel
mensen in het kleine stadje waar hij woonde hem kenden. Bij een andere
gelegenheid werden hij en enkele vrienden op een avond aangehouden op het
station. Hij was toen 17 jaar oud. De politie had zich speciaal op hem gericht en
vond een heel kleine hoeveelheid marihuana bij hem. Hij werd naar het
politiebureau gebracht en verschillende keren gefouilleerd. Toen hij met zijn
moeder sprak, werd hem verboden Frans te spreken. De politieagenten gingen
toen naar zijn huis. Zijn moeder was daar niet meer, want zij was op weg naar
het politiebureau. Niettemin drongen de politieagenten, ondanks het feit dat zij
daartoe geen wettelijk recht hadden, de flat binnen en begonnen zijn kamer te
doorzoeken. Hij beschrijft deze ervaring als traumatiserend en verklaart dat hij
zich tot op de dag van vandaag zeer ongemakkelijk voelt wanneer hij in contact
komt met politieagenten.
Zijn vader leerde hem al vroeg dat hij terug moest vechten en voor zichzelf op
moest komen. Tobias zegt dat vrienden hem altijd hebben bijgestaan.
Vreemden daarentegen hebben vaak de neiging dergelijke situaties te negeren.
Hij vertrouwt de politie niet en staat sceptisch tegenover andere instellingen. Hij
wenste dat hij op de hoogte was geweest van hulpdiensten toen hij jonger was
en met discriminatie geconfronteerd werd, maar hij was niet op de hoogte van
het bestaan ervan. Voorlichtingsbijeenkomsten die bijvoorbeeld op scholen
worden gehouden, beschouwt hij als positieve activiteiten. Hij gaat ervan uit dat
veel racistische discriminatie te wijten is aan onwetendheid en hoopt dat deze
voorlichtingsinitiatieven verandering in deze situatie zullen brengen.
Over het algemeen voelt hij zich niet op zijn gemak in Duitsland. Hij zegt dat hij
niet echt van plan is om daar te blijven. Hoewel hij de stabiele arbeidsmarkt van
Duitsland waardeert en beseft dat er enkele financiële voordelen zijn als hij zou
blijven, wil hij zich niet de hele tijd kwetsbaar voelen. Een bezoek aan Nigeria is
voor hem aangenaam, onder andere omdat hij niet opvalt door zijn huidskleur,
iets wat hij rustgevend vindt.
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Wie is het doelwit?

In het algemeen is uit ons onderzoek gebleken dat de mensen die het vaakst aan
haat zaaiende taal blootgesteld worden, gekenmerkt worden door een zekere
mate van "anders-zijn" dat publiekelijk zichtbaar is. Zo houdt het grootste deel
van de gevallen van haat zaaien verband met ras en/of godsdienst. Mensen die
het vaakst het slachtoffer zijn van haat zaaiende discriminatie zijn migranten of
moslims met name moslimvrouwen omwille van de manier waarop zij zich
kleden. De specifieke groepen mensen die het slachtoffer zijn van haat zaaiende
uitlatingen verschillen ook van land tot land (in Portugal gaat het bijvoorbeeld
vaak om Afro-afstammelingen en de Braziliaanse gemeenschap).
Er zijn twee groepen die in heel Europa tot de meest frequente doelwitten van
haat zaaien behoren - Roma en LHBTI-ers, in het bijzonder transgenders. Zelfs
degenen die alleen maar als LHBTI worden beschouwd, worden soms
aangevallen.
Een andere specifieke groep zijn mensen met een beperking, die ook genoemd
worden als doelwit van haatdragende taal.
Een interessant punt op dit gebied is de wanverhouding tussen groepen die in
de Tsjechische Republiek als doelwit van haatdragende taal worden aangemerkt
en soortgelijke groepen in de andere landen. Volgens de bevindingen van nonprofitorganisaties die zich bezighouden met haatdelicten, is haatspraak het
vaakst gericht tegen Roma (49%), moslims (23%), en vluchtelingen (9%), waarbij
de laatste twee categorieën elkaar meestal overlappen.

Een kenmerk dat de Tsjechische Republiek onderscheidt, is het hoge niveau van
verbale aanvallen tegen NGO-medewerkers, vooral die welke zich met
vluchtelingen bezighouden.

De meest voorkomende groepen in Europa die het doelwit zijn van
aangetoonde discriminatie, haatmisdrijven, negatieve stereotypen,
en haatspraak, zijn onder meer:

￭ Immigranten/vluchtelingen
￭ Mensen met een gekleurde huid
￭ Moslims
￭ Joden
￭ Roma en Sinti
￭ Mensen uit de LHBTI gemeenschap
￭ Mensen met een beperking

Het lijkt erop dat Tsjechië, met een recentere geschiedenis van zowel haat zaaien
als interventies tegen haat zaaien, zich tot nu toe alleen op de meest opvallende
gevallen van racisme heeft geconcentreerd, terwijl subtielere gevallen, zoals die
in verband met LHBTI of mensen met een beperking, nog niet zijn aangepakt.
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Ontmoet Marion
Voorbeeld 2

Marion woont in de Portugese stad Coimbra. Zij is 61 jaar oud en heeft al
achterkleinkinderen. Marions moeder is van Roma-afkomst en haar vader is
Portugees. Zij houdt in haar dagelijks leven met trots veel Romagebruiken in
ere, hoewel niet in de manier waarop zij zich kleedt. De familie van haar moeder
komt uit Lissabon en al haar Romafamilieleden die in Lissabon wonen, hebben
werk (ze hebben vooral industriële banen) en zijn sociaal goed geïntegreerd. Zij
vindt dat de Romagemeenschap in Coimbra niet hecht is. Volgens Marion zijn
Porto, Lissabon en Leiria anders, omdat de Romagemeenschappen daar bij
elkaar blijven en veel initiatieven in verband met hun tradities ontplooien. In
Coimbra heeft Marion meer niet-Roma dan Roma vrienden.
Sinds 2008 doet Marion mee aan verschillende integratieprojecten, waarbij zij
anderhalf jaar fulltime heeft gewerkt en de rest van de tijd een beurs of subsidie
voor een opleiding heeft ontvangen. Toen zij nog als schoonmaakster werkte,
kwam zij in aanmerking voor korting op sociale voorzieningen. Daarna werkte zij
anderhalf jaar in de maatschappelijke sector. Haar man verkoopt gebakjes
vanuit een wagen, maar de pandemie heeft zijn zaak erg moeilijk gemaakt.
Toen haar kinderen jong waren, heeft zij veel discriminatie meegemaakt. Zij
herinnert zich dat zij in het Kinderziekenhuis was met haar dochter die hoge
koorts had en moest overgeven. De wachtruimte in het ziekenhuis was overvol.
Toen zij klaagde dat het te lang duurde om geholpen te worden en dat haar
dochter erg ziek was, antwoordde de medewerkster aan de balie: "Jullie
zigeuners hebben de gewoonte om hier aan te komen en te denken dat je
meteen geholpen moet worden". De medewerkster riep een dokter en zei: "Er is
hier een zigeunerin die al schreeuwt omdat ze geholpen wil worden".

Marion antwoordde dat zij een identiteitskaart had en een gewone naam en
geen zigeunernaam. De ervaring was niet helemaal negatief, want de dokter
die haar dochter uiteindelijk behandelde, was heel vriendelijk voor haar en zei
haar dat zij zich geen zorgen moest maken over het gedrag van de
baliemedewerkster.
Een ander geval van discriminatie deed zich voor toen Marion met haar
moeder aan het wandelen was. Op een balkon zat een vrouw een baby te
voeden. Toen zij Marion en haar moeder voorbij zag lopen, zei zij: "Kijk,
lieveling. Eet. Er is een zigeunerin die de baby's die niet willen eten, weghaalt".
Marions moeder antwoordde dat zigeuners geen baby's stelen en dat zij
voorzichtig moest zijn met dergelijke uitspraken, want ook blanken misbruiken
kinderen. Marion herinnert zich dat haar moeder een expressieve manier van
spreken had, terwijl Marion zelf graag over dingen nadenkt voordat zij spreekt.
Zij is vastbesloten zich te verdedigen op welke manier dan ook, maar altijd
beleefd. Als Marion zich echter in een situatie van ernstige discriminatie zou
bevinden, zou zij de politie bellen.
Marion denkt dat men in haar woonplaats geen banen aan Roma’s geeft. Heel
vaak solliciteren leden van haar familie naar vacatures voor een
sollicitatiegesprekken, maar zij worden nooit gebeld. Het idee dat de Roma
stelen en niet willen werken is nog steeds erg aanwezig. Daarom moesten
sommigen van haar familie naar een andere stad verhuizen om werk te
vinden.
Marion vindt dat werk het belangrijkste deel van het leven is. Een begin- en
eindtijd hebben, je rechten en plichten kennen is heel belangrijk voor het
gevoel van eigenwaarde en het zelfbeeld, zegt zij. Volgens haar is het beter te
werken dan een uitkering te hebben, vooral omdat uitkeringen niet toereikend
zijn en veel mensen ertoe brengen misdaden te plegen of betrokken te raken
bij louche zaakjes, en dat brengt het imago van de Roma weer in diskrediet.
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Wat is Intersectionaliteit?

De term intersectionaliteit werd in 1989 voor het eerst bedacht door de
Amerikaanse sociologe Kimberlé Crenshaw. Sindsdien is het in de sociale
wetenschappen in relatieve stilte gebruikt, opnieuw gedefinieerd en uitvoerig
besproken, maar recente politieke ontwikkelingen hebben het tot een enigszins
viraal modewoord gemaakt. Deze verandering heeft tot verwarring geleid en
heeft de oorspronkelijke betekenis ervan vertroebeld. Hoezeer het ook verkeerd
geïnterpreteerd wordt in de media en in het publieke debat, de term zelf heeft
zijn analytische waarde niet verloren. Crenshaw gebruikte de term om te
beschrijven hoe structurele kenmerken zoals ras, geslacht en etniciteit elkaar
overlappen en hoe de bijzondere "kruising" van deze kenmerken een
opeenstapeling van ongelijkheden in iemands leven veroorzaakt. [16]
Wij vertellen het verhaal van Aura, een Braziliaanse vrouw die in Portugal woont,
om intersectionaliteit te illustreren. Zij heeft in haar huis een schoonheidsstudio
opgericht waar zij haar klanten behandelt. Zij krijgt vaak telefoontjes van
potentiële klanten die om seksuele diensten vragen. Aura zegt dat dit komt
omdat zij een vrouw uit Brazilië is. Soms, wanneer klanten vernemen dat zij geen
prostituee is en geen seksuele diensten aanbiedt, vragen zij haar: "Maar bent u
dan niet Braziliaans?". Zij heeft zelfs klanten gehad die naar haar zaak waren
gegaan voor massages, maar zich uiteindelijk uitkleedden, denkend dat de
massage seksueel was. Aura verwijst naar het stereotype dat in de Portugese
maatschappij bestaat over Braziliaanse vrouwen die naar andere landen trekken
om er sekswerk te doen en "gezinnen kapot maken".

Aura's individuele ervaring wordt gekleurd door haar geslacht en
nationaliteit; haar dagelijkse worstelingen met klanten of klanten die zich
uitkleden zijn het resultaat van deze twee factoren die met elkaar verbonden
zijn. Aura's ervaring met slechte stereotypen en discriminatie kan niet
verklaard worden door eenvoudigweg naar de ene of de andere categorie te
wijzen.

Het is de kruising van haar kwetsbare positie als migrant EN als vrouw die
bepalend is voor haar ervaring van het leven in de Portugese maatschappij.
Trouwens, als wij Aura's ervaring vanuit een intersectioneel perspectief
bekijken, kunnen wij ook verklaren waarom gedragingen en praktijken die
misschien niet schadelijk bedoeld zijn (dat wil zeggen specifieke diensten
verwachten van een Braziliaanse vrouw) in feite racistisch en discriminerend
zijn, omdat zij gebaseerd zijn op diep verankerde vooroordelen over hoe
iemand met haar kenmerken (vrouw, migrant, Braziliaan) zich zou moeten
gedragen en wat haar plaats in de maatschappij is. Intersectionaliteit kan
ons helpen verklaren hoe discriminatie wordt geproduceerd door
kwetsbaarheden uit te buiten die veroorzaakt worden door de
fundamentele machtsstructuren van onze samenleving.
Discriminerend gedrag wordt vertoond in individuele ontmoetingen, en
discriminerende praktijken worden zeker door individuen aangenomen. Zij
zouden echter niet verdwijnen als deze ontmoetingen vermeden zouden
worden, of als de individuen opgeleid zouden worden. De theorie van de
structurele ongelijkheid, die de basis vormt van de intersectionele
benadering, verklaart bijvoorbeeld het racisme dat ingebed is in instellingen
en gewoonten, die alles in onze maatschappij beïnvloeden, van het
onderwijssysteem tot het staatstoezicht. In zijn baanbrekende werken over
structureel racisme in de VS analyseert de socioloog Loïc Wacquant de
structurele onderdrukking van Afro-Amerikanen in de Amerikaanse
samenleving en identificeert hij de belangrijkste "rasmakende" instellingen
(slavernij, het Jim Crow systeem en wat hij getto noemt, in verwijzing naar
de territoriale segregatie van donkere mensen). Hij wijst er echter op dat
deze instellingen
"niet eenvoudigweg een etnisch-raciale verdeling verwerken die op de een of
andere manier buiten en onafhankelijk van hen zou bestaan. Veeleer produceert
(of coproduceert) elk van hen deze verdeling (opnieuw) uit overgeërfde
afbakeningen en ongelijkheden van groepsmacht, en schrijft ze die in elk tijdperk
in een kenmerkende constellatie van materiële en symbolische vormen." [17]

[16] https://scholarship.law.columbia.edu/books/255/
[17] https://newleftreview.org/issues/ii13/articles/loic-wacquant-from-slavery-to-mass-incarceration
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Wat is Intersectionaliteit?
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In de context van dit Compendium is de
intersectionele benadering en de nadruk op de
opeenstapeling van structurele ongelijkheden van
cruciaal belang, omdat zij de individuele ervaringen
van de hier voorgestelde mensen plaatst in de
context van zowel nationale als mondiale structuren
die hun dagelijkse ervaringen vorm geven. Ten
slotte, maar daarom niet minder belangrijk moet de
intersectionele benadering ook een basis zijn voor
mogelijke interventies tegen haat zaaiende taal en
discriminatie. Want, gezien wat zojuist gezegd is
over Aura en vele andere soortgelijke verhalen, is
het onmogelijk de schade te erkennen die wordt
toegebracht aan mensen die getroffen worden door
haatdragende taal, zonder het structurele aspect
ervan te erkennen.
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II. Contexten van haatdragende taal

Ontmoet Romana
Voorbeeld 3

Romana is een 40-jarige vrouw uit Tsjechië die zeven jaar geleden haar partner
verliet na huiselijk geweld te hebben meegemaakt. Zij heeft twee kinderen uit deze
relatie en voedt die alleen op. Op het moment dat zij haar partner verliet bekeerde
zij zich tot de Islam. Sindsdien heeft zij te maken gehad met verbale aanvallen,
zowel van haar ex-partner als in het openbaar. Zij voedt haar kinderen op met
openheid en laat hen hun eigen geloof kiezen. Haar oudste dochter heeft zich ook
tot de Islam bekeerd.
Romana is niet in op het internet actief en heeft dus geen ervaring met online haat
zaaien. Niettemin ervaart zij vaak discriminatie in de openbare ruimte, vooral in het
openbaar vervoer en bij bushaltes, plaatsen waar grote aantallen mensen
samenkomen en die voor haar onmogelijk te ontlopen zijn. Ook in winkels en
winkelruimten heeft zij discriminatie ondervonden, maar minder vaak; Romana zegt
dat de mensen daar alleen maar "kletsen". De situatie ontwikkelt zich altijd op een
soortgelijke manier: de agressor merkt haar op in een groep mensen en begint haar
verbaal aan te vallen. De agressors zijn hoofdzakelijk mannen. Jongere jongens en
tieners hebben de neiging haar te bespotten (en "Bom!" te roepen), oudere mannen
en bejaarden schelden haar uit. Romana merkt ook op dat de daders vaak ook
dronken zijn.

Nu is dat voor haar niet meer mogelijk. Zij loopt meestal met haar hoofd naar
beneden door de stad en probeert oogcontact te vermijden. Zij voelt zich alleen thuis
of op religieuze bijeenkomsten veilig die door de moslimgemeenschap worden
georganiseerd.
Evenzo zoekt zij alleen werk bij bevriende moslims. Buiten de moslimgemeenschap
zou zij alleen werken in banen waarvoor geen persoonlijk contact met klanten of
collega's nodig is (een callcenter, bijvoorbeeld). Werken in een kebabkiosk,
ambassades schoonmaken, of babysitten binnen de moslimgemeenschap zijn voor
haar aanvaardbare keuzes. Tijdens de Covid-19 pandemie is kantoorwerk aan huis
voor haar heel aangenaam geweest.
Romana negeert mildere agressies en verwerkt alleen de ergste door er thuis of met
vrienden over te praten. Na een tijdje zakt de pijn die deze ervaringen veroorzaken
meestal.
Romana wil niet verhuizen en de Tsjechische Republiek verlaten, omdat zij niet
begrijpt waarom zij zou moeten toegeven en uit haar huis verdreven worden. Ook
weet zij dat zij kan besluiten de hoofddoek niet meer te dragen of iets anders aan te
trekken. Zij kent "zusters" die het gedaan hebben, maar zij wil het niet doen.

Romana meldt dat zij nooit hulp of steun van omstanders heeft ondervonden. Zij
beschrijft de ergste situatie die zij ooit heeft meegemaakt. Tijdens een busreis met
haar oudste dochter waren een oudere man en (vermoedelijk) zijn kleinzoon
gedurende de hele reis zeer onbeleefd tegen hen. De man bleef tegen zijn kleinzoon
zeggen: "Als je een zigeuner of een moslim ziet, moet je ze ter plekke doodschieten."
Niemand nam het voor hen op. Toen zij tenslotte uit de bus stapten, barstten zij
beiden in tranen uit.

Romana's ervaring met steun van instellingen is overwegend negatief. In haar zaak
van huiselijk geweld wilde de politie bewijzen, opnames, enz. maar het was
onmogelijk die te verkrijgen gezien de aard van het misdrijf. De zaak werd behandeld
als een beschuldiging zonder de vereiste bewijzen en daarom werd haar ex-partner
niet veroordeeld. Haar jongere dochter werd op school gepest en kreeg daardoor
psychologische problemen, maar niemand op de school hielp haar. De ervaring met
de Dienst Kinderwelzijn was uitdrukkelijk slecht. De plaatselijke autoriteit trok
voortdurend in twijfel of Romana wel in staat was voor haar kinderen te zorgen, wat
volgens Romana voortkwam uit haar vijandige houding tegenover de islam.

Deze ervaring heeft Romana ertoe gebracht situaties te vermijden waarin het risico
bestaat van verbale aanvallen, wat betekent dat zij het openbaar vervoer moet
mijden. Vóór de pandemie ging Romana graag naar het Wenceslasplein in het
centrum van Praag, omdat het daar vroeger druk was met toeristen uit de hele
wereld, ook uit moslimlanden, en dat gaf haar een veilig gevoel.

De enige positieve ervaring die zij heeft gehad was met een advocaat uit de
moslimgemeenschap, die haar geholpen heeft zowel in de rechtszaal bij de
behandeling van haar ex-partner (waar Romana het ook waardeerde dat hij, als man,
een beschermende rol speelde) als bij de kinderbescherming. De tussenkomst van de
advocaat leidde tot een vervanging van de ambtenaar die haar zaak behandelde.
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Wanneer en Waar

Photo by Daniel Korpai on Unsplash

Contexten

Haat zaaien vindt vrijwel overal plaats. Toch zijn er drie hoofdgebieden waar men
ermee te maken kan krijgen.

￭ Online
￭ Bij instellingen en confrontaties met autoriteiten
￭ Op straat en in openbare gelegenheden

Foto von Shvets Anna von Pexels

De meeste aandacht gaat al lang uit naar de cyberspace. Online haatdragende taal is
een verschijnsel dat op vele niveaus wordt behandeld, zowel in de wetenschappelijke
als in de populaire literatuur. Online haatdragende taal wordt vaak uitgelokt door
historische binnenlandse en internationale gebeurtenissen. Sinds het begin van de
"migratiecrisis" bijvoorbeeld, zijn immigranten steeds vaker het doelwit.
Extreemrechtse of anti-immigranten groepen zijn vaak belangrijke aanstichters van
haatspraak, verspreid via specifieke propaganda-instrumenten. Zij zijn ook betrokken
bij zogenaamde
groepsaanvallen, d.w.z. massale "invallen" op geselecteerde
websites die zij overspoelen met haatdragende commentaren. Deze tactiek wordt
gewoonlijk beschouwd als een vorm van cyberpesten.
Twee van de belangrijkste bevindingen van ons onderzoek zijn dat: a) in de alledaagse
ervaring van onze ondervraagden de on- en de offlinesfeer niet echt gescheiden zijn;
en b) haat zaaiende taal in de offlinewereld een grotere impact op hen lijkt te hebben.
Hoewel er verschillen zijn tussen online- en offline-situaties, en daders, doelwitten en
omstandigheden in beide sferen verschillen, verandert dit niets aan het feit dat de
belangrijkste doelwitten van online haat zaaien immigranten, buitenlanders, Roma,
moslims, vrouwen of mensen uit de LHBTI-gemeenschap zijn.
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Contexten - Wanneer en Waar

Andere plaatsen waar haat zaaien voorkomt zijn scholen, openbare
instellingen, politiebureaus en werkplekken. In deze contexten kunnen wij
zowel directe haat zaaien vaststellen als verschillende soorten microagressie en
onbewuste vormen van discriminatie of ongevoelig gedrag. Een voorbeeld van
zulk gedrag is de Nederlandse traditie van "Zwarte Piet", die niet tegen donkere
mensen zelf gericht is, maar wel als discriminerend wordt ervaren door de
relatie met racistische en koloniale stereotypen. Het voorbeeld van Zwarte Piet
toont aan hoe dun het ijs kan zijn over de kwestie van haatdragende taal en
hoe contextueel die is. Dit is een praktijk die velen als niet-racistisch en gewoon
"traditioneel" beschouwen. Toch voelt het kwetsend voor mensen die door
rassendiscriminatie getroffen zijn.
Haat zaaien gebeurt heel vaak op openbare plaatsen. Openbaar vervoer en
warenhuizen komen vaak voor, omdat dit plaatsen zijn waar grote aantallen
mensen samenkomen en tijd doorbrengen. Veel mensen voor langere tijd bij
elkaar op deze plaatsen scheppen situaties waarin verbale aanvallen
voorkomen. De aanleiding is meestal alleen de aanwezigheid van mensen die
zichtbaar tot een minderheid behoren.

Tenslotte is het van essentieel belang erop te wijzen dat verbale aanvallen niet
alleen door de meerderheid jegens minderheden kunnen worden gepleegd,
maar dat soortgelijke aanvallen ook onder minderheden zelf voorkomen, zoals
het geval is met de Koerdische en Turkse minderheden in Duitsland.

Photo by kate.sade on Unsplash

Wat volgt uit de beschrijving van de contexten waarin haat wordt geuit, is dat
een aanzienlijk deel van de Europese bevolking vrijwel overal blootgesteld
wordt aan mogelijke verbale aanvallen. Hoewel wij vaak denken dat online- en
offline-haatuitingen afzonderlijke entiteiten zijn, zijn het voor migranten of
LHBTI-mensen gewoon twee verschillende kanten van dezelfde medaille.
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II. Contexten van haatdragende taal

Onmoet Lia
Voorbeeld 4

Lia is in 1964 in Rome geboren en is de dochter van twee overlevenden van
de Shoah. Lia werkt als journaliste en uitgeefster. Haar ouders waren
kinderen toen de anti-Joodse wetten in 1938 door het Mussolini regime
werden uitgevaardigd. Tijdens de vervolgingen die volgden, wist haar vader
bij toeval aan een razzia te ontsnappen en moest hij zijn toevlucht zoeken in
een klooster tijdens de hele 9 maanden durende nazi-bezetting van Rome.
Haar moeder vond eerst een toevluchtsoord op het platteland en later, via
de Alpen ontsnappend, in Zwitserland. Lia heeft haar familiegeschiedenis
gebruikt als inspiratie voor haar schrijven over de Italiaanse Joodse
gemeenschap en het antisemitisme dat door rechtse en linkse partijen aan
de dag wordt gelegd. Al doende is zij een van de belangrijkste Italiaanse
joodse schrijvers geworden.

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Lia herinnert zich een recent evenement - de online presentatie van haar
nieuwste boek, getiteld "De Woestijngeneratie" - georganiseerd door de
Hebreeuwse Studiegroep van Turijn en het Instituut voor de Geschiedenis
van het Verzet. Enkele minuten na het begin van de toespraak van een van
de gastsprekers begon de "Zoom bombing" (een gecoördineerde aanval
door personen die zich bij videoconferenties aansluiten om ze te verstoren).
De aanvallers sloten zich met valse profielen aan bij het online-evenement
en begonnen te roepen "Sinds wanneer mag een Joodse vrouw boeken
publiceren?", "Joden in de ovens", "Ga je verstoppen". Afbeeldingen van
Adolf Hitler begonnen op de schermen van de deelnemers te verschijnen,
terwijl Faccetta nera (een van de populaire liedjes van Mussolini) als
muzikale achtergrond werd gebruikt.
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Ontmoet Ela
Voorbeeld 5

Ela is 30 jaar oud en werkt als kunstenares. Zij verhuisde met haar moeder,
ook kunstenares, van Oost-Europa naar Duitsland toen zij zeven was, na de
scheiding van haar ouders. Aangezien haar moeder kunstenares was en zich
nogal extravagant kleedde, was zij altijd een gespreksonderwerp in haar dorp.
Zodoende werd Ela gediscrimineerd omdat haar kleren anders waren dan die
haar klasgenoten op school gewoonlijk droegen.
Tegenwoordig beschrijft Ela zichzelf als iemand die niet voldoet aan de
gangbare schoonheidsnormen. In dit verband verwijst zij naar het uiterlijk en
vertelt zij over de vele aanvallen tegen haar op grond van hoe zij eruit ziet, en
zij merkt op dat die zowel op racisme als op seksisme gebaseerd zijn. Als
artieste die veel tijd op de sociale media doorbrengt, wordt Ela ook
blootgesteld aan agressieve commentaren. Zij reageert altijd direct op die
opmerkingen en neemt krachtig stelling tegen het seksisme. Zij gebruikt
verschillende methoden van tegenspraak. Zij is ook onder druk gezet door
haar agentschap en styliste vanwege haar lichaamsbouw. Ela wijst erop dat de
amusementsindustrie schadelijke genderrollen en lichaamsbeelden in stand
houdt en is vastbesloten daartegen te strijden.

Ela heeft er moeite mee erkend te worden voor haar talent, omdat zij niet past
in de gebruikelijke normen van vrouwelijke schoonheid. Op die manier wordt
de discriminatie die zij in haar jeugd heeft meegemaakt, nu in haar
werkomgeving voortgezet.
Ela herinnert zich veel discriminerende ervaringen uit haar schooltijd. Ze
werden uitgelokt door haar kledingkeuze, het aanvankelijke gebrek aan Duitse
taalvaardigheid, maar ook andere incidenten tijdens de lessen. Zo was zij vaak
de laatste keuze bij sportwedstrijden of werden haar sportkleren en rugzak in
een vuilnisbak gegooid. Wat haar gebrek aan Duitse taalvaardigheid betreft,
bestond haar strategie erin een bijzondere inspanning te doen om snel Duits
te leren. Zij kon binnen een half jaar Duits leren en was altijd een goede
leerling. Voor deze inspanning kreeg zij erkenning en lof van haar lerares. Deze
lof werd echter tegen haar gekeerd, omdat andere ouders daardoor druk op
hun kinderen gingen uitoefenen. Zij zegt dat zij op de lagere school niet echt
vrienden had. Pas op een middelbare school waar de nadruk op de kunsten
lag, slaagde zij erin zich los te maken van discriminatie en anders-zijn. Hier
vond zij vrienden.

25

II. Contexten van haatdragende taal

Ontmoet Lena
Voorbeeld 6

Lena's familie komt uit Oekraïne. Haar ouders verhuisden naar Tsjechië in
2000, toen Lena 9 was. Zij ging meteen naar een Tsjechische school, zonder
een woord Tsjechisch te kunnen spreken. In 2020 behaalde zij een
masterdiploma. Zij spreekt nu perfect Tsjechisch zonder enig accent, is met
een Tsjechische man getrouwd en heeft dus een Tsjechische achternaam. In
tegenstelling tot haar ouders is zij er in 2015 in geslaagd om als migrant van
de tweede generatie het Tsjechische staatsburgerschap te verkrijgen. Zij
voelt zich thuis in Tsjechië en wil nergens anders heen, vooral nu zij
kinderen heeft en nadat zij zelf als kind migratie heeft meegemaakt. In het
algemeen en in de loop van de tijd is de neiging om een voorwerp van
haatspraak te zijn, afgenomen nu zij Tsjechisch heeft geleerd, door een
huwelijk een Tsjechische achternaam heeft en vooral een Tsjechisch
identiteitsbewijs heeft verkregen.
In tegenstelling tot haar ouders, die geen Tsjechische identiteitskaart
hadden en een buitenlands accent, is zij nu vrijwel onzichtbaar in de
Tsjechische Republiek. Deze afnemende tendens blijkt uit haar ervaringen
met haatspraak op school. Toen zij op de lagere school zat, was haatspraak
aan de orde van de dag. Op de middelbare school werd het voortdurend
gedaan door twee leraren. Op de universiteit waren er verschillende
willekeurige situaties met verschillende personeelsleden - docenten,
professoren en zelfs administratief personeel.

Een van de gevallen deed zich voor toen Lena enkele achterstallige
betalingen in verband met haar ziektekostenverzekering moest regelen. Zij
ging naar het bureau van de studentenadministratie om een document te
vragen dat bevestigde dat zij naar de universiteit ging. Aangezien zij tegen
die tijd perfect Tsjechisch sprak, was de vrouw van het administratiekantoor
aanvankelijk heel vriendelijk en bereid om haar probleem te helpen
oplossen. Toen zij echter om haar ID vroeg en Lena haar Oekraïense
paspoort tevoorschijn haalde, veranderde de situatie snel. De vrouw begon
Lena uit te schelden omdat ze haar ziektekostenverzekering niet op orde
had, en legde een verband tussen wanorde en Oekraïne. Op een gegeven
moment hoestte Lena en de vrouw werd nog agressiever en schopte haar
verbaal het kantoor uit, zeggende dat zij niet besmet wilde worden door
Lena en wat voor ziekte zij ook zou kunnen hebben. Toen Lena tegensprak
dat zij haar mond had bedekt bij het hoesten, geloofde de vrouw haar niet
en zei: "U hebt geen manieren".
Lena wist niet wat zij moest doen bij gelegenheden als deze, toen zij op de
universiteit zat. Zij wilde haar studie afmaken, maar was bang dat als zij een
tegengeluid zou laten horen, zich luidkeels zou verdedigen of dergelijke
kwesties openbaar zou maken, dit gevolgen zou kunnen hebben voor haar
studie, omdat iemand wraak op haar zou nemen.
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Ontmoet Mateo
Voorbeeld 7

Mateo is transgender [18] (wenst met mannelijke voornaamwoorden
aangesproken te worden) en is 25 jaar oud. Hij houdt zich al sinds groep 8
bezig met zijn genderidentiteit, en wordt er sindsdien om gediscrimineerd
(bovenop het feit dat hij gediscrimineerd wordt als PoC). Mateo wordt
geconfronteerd met haatspraak op school, op zijn werk, als hij uitgaat, op
straat en in algemene dagelijkse situaties.
Vragen als "Wat bent u?" zijn typisch voor haatdragende situaties waarin hij
terechtkomt. Hij zegt ook dat hij door vreemden van boven tot onder wordt
aangestaard en bekeken. Bovendien meldt Mateo denigrerende uitspraken als
"Ga weg hier" of "Fuck off". Wanneer hij zichzelf uitlegt en over zijn
genderidentiteit praat, stuit hij vaak op onbegrip en krijgt hij dingen te horen
als "Huh, je moet eens in therapie". De mensen zijn vaak kil tegen hem,
negeren hem of geven geen antwoord op zijn vragen. Tijdens het interview
had Mateo het vooral over mannen die hem discrimineerden en beledigden;
hij zei ook dat veel jonge mensen beter op hem reageren. Het zijn vooral
oudere mensen die hem aanstaren of beledigen.

Hij wordt ook gediscrimineerd vanwege zijn afkomst (hij werd bijvoorbeeld
een drugsdealer genoemd vanwege zijn Latijns-Amerikaanse afkomst).
Mateo sprak echter vooral over zijn ervaringen met discriminatie in verband
met zijn genderidentiteit.
Eén voorval dat hem nog steeds lijkt dwars te zitten, gebeurde toen Mateo
bij een klein bedrijf werkte, waar hij verder goed met iedereen in het team
kon opschieten. Er was echter één collega die met iedereen praatte behalve
met hem. Het vreemde was dat alle anderen in het team vol lof over deze
collega spraken. Mateo had het gevoel dat deze collega altijd boos op hem
was. Vandaar de vreemde sfeer op het werk. Op een gegeven moment
heeft deze collega ontslag genomen. Mateo is blijkbaar nog steeds
bedroefd over deze situatie en zei dat hij graag met de collega gepraat had
en hem gezegd had dat hij maar een normaal mens is.

[18] De term transgender heeft een omstreden geschiedenis en kan als
beledigend worden opgevat. Eerst werd de term gebruikt als een denigrerende
term tegen LHBTI minderheden, maar al gauw werd hij door hen met trots
overgenomen. Wij gebruiken hem hier in deze nieuwe, versterkende
betekenis. Voor meer informatie over de geschiedenis van deze term, zie
onder andere https://www.cjr.org/language_corner/queer.php.
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Antwoorden op korte termijn
Directe reacties variëren sterk naar gelang de context, de specifieke situatie, en
de persoonlijke situatie en gevoelens van de mensen die door discriminatie
getroffen worden.
De meeste mensen die door haatspraak getroffen worden beschrijven het
onmiddellijke effect ervan in zeer vergelijkbare bewoordingen: woede, stress en
droefheid. Veel van onze ondervraagden hebben het niet over angst, maar
eerder over hulpeloosheid, die op den duur tot veranderingen in hun gedrag
kan leiden. Typisch is dat na verloop van tijd hun bereidheid om sommige van
de omstandigheden waarin zij het slachtoffer zijn van aanvallen te verklaren,
kan afnemen, wat betekent dat zij zich geleidelijk in zichzelf terugtrekken. Een
van de ondervraagden zei bijvoorbeeld dat toen zij in Portugal aankwam, zij
een grote behoefte voelde om zich te verdedigen tegen haatdragende taal. Zij
deed dat door met verdedigende verklaringen uit te leggen dat zij bijvoorbeeld
een behoorlijke baan had en belasting betaalde. Na verloop van tijd gaf zij deze
actieve houding echter op, legde zich bij de situatie neer en begon de
haatdragende taal te negeren.
De meeste van onze ondervraagden melden dat het effect op korte termijn
ongeveer twee dagen aanhoudt. Daarna moeten zij het voorval verschillende
keren doornemen met iemand die dicht bij hen staat, want dat helpt hen te
verduidelijken wat er precies gebeurd is en de hele situatie te verwerken.

Photo by Abishek on Unsplash

Sommige ondervraagden meldden dat zij verbale aanvallen, zowel in het
openbaar als online, proberen te negeren.
Zij proberen verbale conflicten of conflicten die kunnen escaleren en tot fysiek
geweld kunnen leiden, te vermijden. In veel gevallen wordt de
terughoudendheid om actief te reageren op haat zaaiende situaties
veroorzaakt door het repetitieve karakter van de kwestie - de ondervraagden
zijn gewoon te moe en afgemat, zien er tegenop om zich voor de zoveelste keer
uit te leggen en voelen zich gelaten en passief. Zij hebben discriminatie al zo
vaak meegemaakt dat het voor hen bijna "normaal" voelt.

28

III. Antwoorden en strategieën

Antwoorden op korte termijn

Andere ondervraagden wijzen er echter duidelijk op dat dit geen goede strategie is.
Sommige ondervraagden raden aan om op een of andere manier te reageren, dat wil zeggen
tegen te spreken. Er bestaat geen universeel handboek over hoe men moet tegenspreken en
het hangt altijd af van de context, de situatie, de stemming, enzovoorts. Een geïnterviewde
uit Duitsland, bijvoorbeeld, legde uit dat zij wel degelijk van plan is tegen te spreken en
anderen te verdedigen wanneer zij te maken krijgt met haatspraak, ook al is dat niet altijd
mogelijk. Zij vertelde over een situatie waarin zij te maken kreeg met een racistische
belediging, maar die negeerde omdat het te vroeg in de ochtend was en zij op weg was naar
haar werk.
In openbare ruimten neemt tegenspraak gewoonlijk de vorm aan van een confrontatie met
de aanvaller, dat kan worden gestuurd door een poging om uit te leggen dat hun
veroordeling verkeerd is. Een veel voorkomende reactie is om te proberen wat humor in de
aanval te brengen. Verscheidene ondervraagden citeerden hun reacties op een verbale
aanval zoals "Waar kom je vandaan?" (met verwijzing naar de achtergrond, de huidskleur, of
een moslimhoofddoek) met "Ik kom uit de volgende stad" (of uit een bepaalde stad).

Er moet op gewezen worden dat onze ondervraagden zelden een strategie van
tegenspreken toepassen. Hoewel zij zeiden dat zij graag zouden tegenspreken, doen zij dat
uiteindelijk niet om de hierboven genoemde redenen. Dit doet de vraag rijzen of dit een
wijdverspreide techniek is onder deskundigen en activisten en eerder selectief wordt
gebruikt door mensen die rechtstreeks door haatspraak worden getroffen. Sommige
ondervraagden raden aan om helemaal niet te reageren en het te laten gaan; voor anderen
is dit onaanvaardbaar en zijn ambivalent over wat te doen. Maar vooral voor degenen die
ervaring hebben met publieke activisme in specifieke omstandigheden is reageren goed,
omdat niet reageren kan lijken op een erkenning van schuld.
Waar alle ondervraagden het over eens waren, was het feit dat als er een reactie moet
komen, die kalm moet zijn, naar de kern, en op geen enkele manier agressief en hatelijk, om
geen conflicten uit te lokken. De wens om kalm en enigszins hulpvaardig te blijven is een van
de punten waarover vrijwel alle ondervraagden, uit welk land zij ook komen, het eens zijn.

photo by Kat Smith on Pexels

Op die manier kan men figuurlijk het wapen uit de hand van de aanvaller slaan en erop
wijzen dat veel mensen met een migrantenachtergrond in dat land geboren zijn (en er vaak
volledig ingeburgerd zijn).
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Antwoorden op korte termijn

Reacties op haat zaaien op internet omvatten een extra aanpak. Het scala van reacties omvat negeren
en debatteren, maar sommige ondervraagden meldden dat een goede strategie was om beledigende
uitlatingen die op hen gericht zijn op hun websites of in de media te plaatsen (dit geldt voor publiekelijk
actieve personen). Volgens hen heeft dit een tweeledig doel:

￭ het maakt de dader anoniem, en
￭ de mensen die door haatspraak worden getroffen kunnen bewijzen dat de verbale

aanval plaatsvindt, aangezien veel mensen, ook hun naasten, geneigd zijn dit als nietbestaand en onwerkelijk te beschouwen. Sommige ondervraagden daarentegen
vinden deze strategie dubieus. Een geïnterviewde uit Italië vat dit samen wanneer zij
nadenkt over haar mogelijk verkeerde reactie op online haatspraak:

"Ik heb onlangs een fout gemaakt: ik heb een foto genomen van een bericht
van een man die mij ervan beschuldigde geld te krijgen voor een pro-Covid19-vaccinatie artikel dat ik geschreven had. Ik plaatste op Twitter zowel het
bericht als de foto van de persoon die het bericht blijkbaar gestuurd had. Ik
dacht er toen over na en vond dat ik iets verkeerd had gedaan: wat als de
schrijver de foto van iemand anders had gebruikt? En in elk geval had ik het
gevoel dat ik op haat met haat had gereageerd, en dat was niet wat ik wilde.
Daarom besloot ik mijn bericht te verwijderen. Al met al vind ik dat men nooit
op haatdragende taal moet reageren met nog meer haatdragende taal. Het is
veel beter om het met rationaliteit en vriendelijkheid te proberen. Haters
worden erdoor gevloerd."

Wat de "niet doen"-reacties betreft, was men het erover eens dat geweld nooit de juiste reactie
is, hoewel sommige mensen vermeldden dat zij zich in hun jeugd fysiek verdedigden tegen
verbale aanvallen. Zowel omstanders als mensen die het slachtoffer van discriminatie zijn,
wijzen geweld af. Evenzo mag vocale steun van omstanders niet onbeleefd, beledigend of
agressief zijn. Deze overwegingen gelden ook voor online ruimten.
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Ontmoet Alisa
Voorbeeld 8
Alisa is 47 jaar, is momenteel werkloos en woont in Portugal. Zij woont
alleen; haar dochter woont in het buitenland. Alisa is Guinees en verhuisde
naar Portugal toen zij 8 jaar oud was. Zij kwam uit Midden-Guinea en kon
geen woord Portugees spreken. Zij wist alleen "mandiga" te spreken en
communiceerde met gebaren toen zij aankwam.
Zij ging naar een school in Lissabon omdat haar vader voor een bank
werkte en een behoorlijk salaris had. Alisa werd zich op school bewust van
haar anders zijn: zij sprak geen Portugees en was gewend aan vrijheid, niet
aan opgesloten zitten in een gebouw. Zij was de enige donkere op school,
maar kwam uit een welgestelde omgeving, wat het voor haar klasgenoten
moeilijk maakte om haar te "bestempelen". De schoolgenoten van Alisa
lieten haar weten dat zij er niet bij hoorde omdat zij zwart was en dat zij in
plaats daarvan in een getto of in een of ander sociaal woonblok moest
zitten en niet op een goede school.

Zij beledigden haar en zongen beledigende liedjes die zij niet verstond omdat
zij geen Portugees sprak. Toen zij doorhad wat er aan de hand was, begon zij
de andere kinderen aan te vallen.
Het onderwijzend personeel die deze aanvallen zagen, lieten haar de
kinderen een poosje slaan, voordat ze de gevechten stopten. De
onderwijzeres hielp haar altijd. Op den duur is zij erin geslaagd de situatie om
te keren. Zij onderhoudt nog steeds contact met sommige van haar
klasgenoten en is bevriend met mensen tegen wie zij vroeger gevochten had
toen zij 9 was.
De ervaringen die zij op school heeft opgedaan hebben Alisa er altijd toe
gebracht minderheden te verdedigen. Alisa is niet in staat getuige te zijn van
racisme of haatdragende taal en onverschillig te blijven zonder in te grijpen.
Vandaag reageert zij, in tegenstelling tot toen zij op school zat, kalm en heeft
zij een pedagogische aanpak.
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Ontmoet Sabina
Voorbeeld 9
Sabina is een Joodse vrouw uit Praag. Zij is activiste en directrice van een
NGO. Haar ervaringen met haatspraak gebeuren online en houden verband
met haar activisme. In dit geval ging Sabina op zakenreis naar Brussel, kort
na de aanslagen in Molenbeek. Zij besloot naar Molenbeek te gaan en een
korte video te maken waarin zij zegt: "Kijk, het is geen no-go zone; het is een
normale stadswijk, maar niemand schrijft erover als er niets gebeurt". Het
filmpje ging viraal op de Tsjechische Facebook en zij kreeg vrijwel
onmiddellijk een stortvloed van haatdragende commentaren, met mensen
die haar vertelden dat zij lelijk is, dik, Arabische mannen wil neuken, enz.
Het viel haar op dat de meeste van de aanvallers mannen waren, maar niet
allemaal. De inhoud van de haatbetuigingen was overwegend ad hominem
van aard, dat wil zeggen dat de meeste reageerders niet echt de situatie in
Molenbeek wilden bespreken, maar commentaar leverden op Sabina's
uiterlijk, gewicht, seksualiteit, enzovoorts.

Sabina was overdonderd omdat haar telefoon voortdurend piepte en zij hem
niet kon uitzetten. Zij was bang dat er iets ergers zou gebeuren (dat wil
zeggen dat iemand haar profiel zou hacken, haar identiteit zou misbruiken,
enzovoorts). Zij besloot haar zuster te bellen om erover te praten. Zij
probeert altijd iemand te vinden om deze ervaringen mee te delen. Haar
zuster is een van haar beste vriendinnen. Zij is ook een van de weinigen die
haar ervaringen nooit probeert te bagatelliseren en haar altijd serieus neemt.
Zij had het gevoel dat al haar werk, haar leven en haar identiteit gereduceerd
werden tot "dik en lelijk". Vanuit een langetermijnperspectief zegt zij dat zij
het opnieuw zou doen, omdat het haar hielp nieuwe volgers te krijgen en
meer betrokkenheid op de FB-pagina's van haar NGO. Vanuit dat oogpunt
heeft het dus gewerkt. Zij is ook standvastig in haar overtuigingen en idealen
(dat wil zeggen de mensen de dagelijkse realiteit van Molenbeek laten zien is
een goede zaak, bijvoorbeeld).
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Voorbeeld 9

Daarom heeft zij geen spijt van haar beslissing, hoewel zij zich bewust
is van de gevolgen op lange termijn die dit soort gebeurtenissen op
haar geestelijk welzijn hebben.

Zij besloot contact op te nemen met In Iustitia, een organisatie die
zich inzet voor mensen die getroffen zijn door haatdragende taal en
haatmisdaden. De ervaring zelf was zeer positief:

"Ik zou absoluut zeggen dat de meeste dingen die mensen mij op

"Toen ik contact met hen opnam, voelde ik mij onmiddellijk beter. Zij

Facebook vertellen, geslachtsgebonden zijn en een seksuele inhoud

vertelden mij dat wij op zijn minst kunnen proberen - en misschien

hebben. Voor haters gaat alles uiteindelijk over seks, mijn gebrek daaraan

kunnen wij dat op zijn minst - te bewijzen dat u geleden hebt en dat

of dat ik het wil en niemand mij wil, enzovoorts. Ik zou ook zeggen dat dit

wij voor u een schadevergoeding kunnen krijgen. En eigenlijk was ik zo

voor mij het moeilijkste is, want ik sta achter mijn werk, ik kan mij altijd op

blij toen ik dit hoorde. Want het is zoiets als: Waarom zou ik mijn eigen

intellectueel niveau verdedigen; ze kunnen mij vanuit dat oogpunt niet

geld uitgeven aan psychotherapie? Waarom moet ik betalen omdat

tegenhouden. Maar al dat gedoe over mijn uiterlijk, dat persoonlijk is en

mensen eikels zijn? Enige schadevergoeding zou een erkenning zijn

ingrijpt op mijn persoonlijke onzekerheden, kan mij zeker schaden en

dat het niet mijn schuld is en dat ik de hulp verdien."

maakt dat ik mij nog onzekerder voel."

Sabina
Voorbeeld 9
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Strategieën op lange termijn
Met langetermijnstrategieën bedoelen wij effecten en gevolgen, veranderingen in
gedrag en praktijken van mensen die dagelijks met haatdragende taal te maken
hebben (wat de meeste van onze ondervraagden zijn).
Als we het hebben over voorbeelden van "slechte" strategieën in verband met
haatdragende taal, komen het aanvaarden van de beperkingen die haatdragende taal
met zich meebrengt en de normalisering ervan, die vaak door onze ondervraagden
genoemd worden, op de eerste plaats. Het tegenovergestelde is tot op zekere hoogte
overgevoeligheid. Dat betekent een overreactie op elke externe verbale prikkel die
volgens de ondervraagden mogelijk haatdragende taal is. Verlies van gevoel van
eigenwaarde wordt ook heel vaak genoemd. Uit alle strategieën die in de interviews
worden genoemd, blijkt hoe groot de psychologische druk is die wordt uitgeoefend
door de herhaalde blootstelling aan haatdragende situaties. Niet verrassend is dat
ook zelfbeschadiging verscheidene malen door de ondervraagden wordt genoemd.

Zich afzonderen als strategie werd ook vrij vaak genoemd. De ondervraagden sloten
zich af, en sloten zich op in een denkbeeldig getto, zowel geestelijk als lichamelijk. De
ondervraagden spraken over het vermijden van het openbaar vervoer (met inbegrip
van bushaltes), omdat daar vaak haatdragende taal wordt gebruikt. Dit beperkt dan
weer hun mobiliteit wanneer zij bijvoorbeeld een baan proberen te vinden. Door hun
ervaringen vinden zij vaak alleen werk bij "hun eigen mensen", dat wil zeggen mensen
met een migrantenachtergrond, van dezelfde godsdienst (moslims), of etniciteit.

Photo by Sasha Freemind on Unsplash

Een andere strategie is de poging om de stad of het land in kwestie te ontvluchten,
een zeer ingewikkelde strategie (zoals zelfs de ondervraagden zelf toegeven). Voor
asielzoekers en migranten in het algemeen is het verlaten van het land waar zij
wonen ingewikkeld vanwege de wettelijke belemmeringen, terwijl voor mensen
zonder migratieachtergrond het idee om hun vaderland te verlaten vaak onzinnig en
kwetsend voelt. Enkele ondervraagden verklaarden openlijk dat zij overwogen
hadden hun stad te ontvluchten, maar tot de conclusie waren gekomen dat zij
nergens heen konden, ofwel omdat zij de problemen met zich mee zouden nemen,
ofwel omdat zij het gevoel hadden dat zij niet zouden moeten vluchten vanwege iets
wat niet hun schuld is.
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Strategieën op lange termijn

Zij vermelden ook dat zij hun sociale-mediaprofielen verwijderen omdat zij aan
online aanvallen worden blootgesteld. Wij beschouwen beide uitkomsten als
zeer belangrijk, omdat ze leiden tot een grotere maatschappelijke
desintegratie.
Sommige ondervraagden zeiden ook dat zij vrezen dat hun kinderen dezelfde
situaties zullen meemaken.
De strategieën die als goed worden beschouwd, zijn gebaseerd op het concept
van "niet opgeven". Vaak wordt gezegd dat het van vitaal belang is dat mensen
die het slachtoffer zijn van haat zaaien, proberen door te gaan met hun
gewone werk en dat goed doen, omdat zij daarmee bewijzen (zelfs aan zichzelf)
dat zij een integrerend deel van de samenleving zijn en dat hun waarde niet
afhangt van hun huidskleur of hun land van herkomst. Hoewel dit door de
ondervraagden vaak als een goede strategie werd genoemd, is het belangrijk
erop te wijzen dat deze strategie de verantwoordelijkheid van de daders
verschuift naar de mensen die het doelwit zijn, en die de taak krijgen "het
bewijs" te leveren van hun "normaal-zijn".

De ondervraagden vermeldden vaak dat het nuttig is een gemeenschap te
vinden van mensen die soortgelijke ervaringen hebben, naar demonstraties
tegen haat zaaien te gaan, samen te werken met NGO's, of lid te worden van
een politieke partij die zich met deze kwestie bezighoudt.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Sommige ondervraagden hadden het erover dat geregelde psychotherapie hen
hielp bij depressies, zelfbeschadiging, enz. als gevolgen van langdurige
discriminatie. Anderen meldden echter dat zij weigerden naar een psycholoog
te gaan, omdat zij gewoonlijk vinden dat zij de situatie zelf het hoofd moeten
bieden.
Sommige ondervraagden vonden het nuttig om het probleem van de haat
zaaiende taal door te verwijzen naar overheidsinstanties en de situatie op
institutioneel niveau aan te pakken; zoals wij in de volgende paragrafen
bespreken, is deze strategie echter niet altijd succesvol.
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Maak opnieuw kennis met Mateo

Photo by Aiony Haust on Unsplash

Mateo's reacties op discriminatie hangen af van de plaats en de
omstandigheden van de situatie. Hij reageert vaak op onbekenden die hem
aanvallen en praat met hen over zijn genderidentiteit. Als basisreactie
probeert hij niet boos te worden, maar rustig te blijven en zijn gedachten
onder controle te houden. Vroeger vermeed hij bepaalde plaatsen
vanwege de dagelijkse haat zaaiende situaties en negeerde hij aanvallen op
elke manier die hij kon om zichzelf te beschermen. Tegenwoordig probeert
hij zich niet te laten beperken. Een van de gevolgen van zijn aanpak is dat
hij vaak nadenkt over de redenen waarom mensen hem discrimineren.
Mettertijd heeft hij echter geleerd zich niet meer af te vragen "Waarom ik?".
Mateo heeft geleerd om "kleine zaken" niet meer ernstig te nemen. Hij
heeft ook verschillende strategieën geprobeerd. Hij heeft bijvoorbeeld
geprobeerd zich onopvallend te kleden om niet op te vallen, maar dat hielp
uiteindelijk niet. Meditatie is zijn methode van keuze, omdat het hem helpt
met discriminatie om te gaan.

Mateo

Voorbeeld 10
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Ontmoet Klara
Voorbeeld 11

Klara is geboren in de Tsjechische Republiek en heeft de Tsjechische nationaliteit.
Zij identificeert zich echter als moslima, wat haar in de Tsjechische context tot
een lid van een minderheidsgroepering maakt. Zij bekeerde zich 12 jaar geleden
tot de Islam toen zij haar man ontmoette die uit Noord-Afrika komt. Zij voedt drie
kinderen op (van kleuter- en lagere-schoolleeftijd) en woont met haar gezin in
een kleine stad in Midden-Bohemen. Naast huismoeder werkt zij voor een
overheidsinstelling als sociaal media manager (zij werkt meestal vanuit huis). Een
deel van haar werk bestaat uit de sociale media-profielen van het agentschap te
beheren en discussies te leiden. Dat betekent dat zij in het kader van haar werk
ook te maken krijgt met haatdragende taal. Aangezien Klara een hoofddoek
draagt, is haar religieuze identiteit zichtbaar wanneer zij zich in openbare
ruimten bevindt, en dit heeft een grote invloed op hoe zij haatdragende taal
ervaart.
Klara probeert in het openbaar met haar ervaringen om te gaan door ze op haar
FB profiel te delen en mensen voor te lichten. Zij heeft ook contact opgenomen
met advocaten en een aanklacht ingediend tegen verschillende daders. Hoewel
het delen met mensen en het bespreken van haar ervaringen met hen meestal
helpt, zijn de contacten met de politie en de overheidsinstanties zeer
onaangenaam geweest en hebben haar een uiterst hulpeloos gevoel gegeven.
De langdurige en voortdurende ervaringen met haatspraak hebben haar zowel
persoonlijk als beroepsmatig beïnvloed. In haar werk ziet zij haatdragende
opmerkingen als een kans en zij gelooft dat het nuttig kan zijn als zij als moslima
beleefd in gesprek gaat met mensen die moslims haten, omdat er dan een kans
bestaat dat zij een echt mens met een normaal leven zien in plaats van een
abstracte en gevaarlijke ideologie. Op het persoonlijke vlak daarentegen hebben
de verbale aanvallen haar ertoe gebracht enkele veranderingen in haar dagelijks
gedrag aan te brengen: een tijdlang heeft zij het openbaar vervoer helemaal
vermeden, en nu gebruikt zij alleen nog trams en bussen, maar de metro
vermijdt zij nog steeds.

Na een reeks onaangename ervaringen gaat zij niet meer naar de dierentuin
(althans niet in het weekend) en in het algemeen probeert zij drukke
plaatsen te vermijden.
Zij zegt dat het belangrijkste negatieve effect van al deze incidenten op haar
persoonlijk welzijn de aantasting van haar gevoel van veiligheid is. Vroeger
voelde zij zich thuis veilig, maar nu voelt zij zich nergens meer echt veilig,
omdat zij geleerd heeft dat verschillende van haar buren aanhangers zijn
van een anti-islambeweging en dat zelfs "normale" alledaagse interacties
haatdragende taal kunnen uitlokken. In haar werk weet zij dat zij, door er
gewoon te zijn, indirect een situatie kan uitlokken, maar zij kan het aan. Het
alledaagse niveau en het voortdurende gevoel van gevaar is echter moeilijk
voor haar om mee om te gaan.
Als gevolg daarvan heeft zij haar onlinegedrag niet veranderd, maar zij heeft
wel veranderingen aangebracht in haar dagelijkse gewoonten en gebruiken
vanwege haar ervaring met haatspraak.
Zij vindt het ook moeilijk om met andere mensen over deze gebeurtenissen
te praten. Zij heeft één of twee echt goede vrienden en één collega die zij
echt vertrouwt. Ook al hebben zij niet allemaal dezelfde ervaring, toch
bieden zij haar allemaal onvoorwaardelijke steun en, wat het belangrijkste is,
nemen de voorvallen serieus en geloven haar als zij uitlegt hoe zij zich voelt.
Daarentegen heeft zelfs haar man, als man en als iemand die minder in de
schijnwerpers staat omdat zijn geloof niet zichtbaar is, soms moeite om haar
te begrijpen en heeft hij de neiging haar ervaringen te bagatelliseren of op
te lossen door dingen te zeggen als "Misschien moet je een stapje terug
doen." Hierdoor krijgt zij het gevoel dat haat zaaien haar schuld is, omdat zij
niet bereid is een "stapje terug te doen." Zij is niet boos op haar man of op
iemand anders omdat hij niet begrijpt wat zij doormaakt, want zij weet dat
het onmogelijk is om de impact van haatspraak te begrijpen zonder die
daadwerkelijk meegemaakt te hebben. Maar aan de andere kant schept het
een zeker gevoel van afstand en voelt zij zich soms eenzaam.
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Tegenspraak is meestal mogelijk en ook doeltreffend als onmiddellijke reactie. Door
tegenspraak kunnen haat zaaiende situaties worden omgevormd tot een soort politiek
debat. Op die manier kan het zich ook ontwikkelen tot een overlevingsstrategie op de
lange termijn. Mensen die dagelijks gediscrimineerd worden, kunnen uiteindelijk
gepolitiseerd raken, dat wil zeggen bereid zijn om structurele discriminatie op te
lossen door zich politiek te organiseren.

Photo by Natalie Hua on Unsplash

Zelforganisatie & Verantwoordelijkheid

Het onderzoek heeft verschillende niveaus van politisering aan het licht gebracht.
Sommige ondervraagden nemen wel deel aan openbare evenementen die de kwestie
aanpakken, voorbeelden daarvan zijn straatacties ter ondersteuning van campagnes
als Black Lives Matter. Anderen gaan zo ver dat ze hun verhalen en hun leven met
dagelijkse discriminatie openbaar maken en hun stem gebruiken om anderen te
motiveren of gebruik maken van hun eigen platforms, zoals het geval is bij rapper
Typhoon of zangeres Pearl in Nederland.
Sommige ondervraagden hebben besloten zich aan te sluiten bij nietgouvernementele organisaties die zich bezighouden met discriminatie, haatdragende
taal en antiracistisch onderwijs. Zij zijn dus "activisten" geworden, d.w.z. mensen die te
maken hebben met haatdragende taal en wier beroep het is discriminatie te
bestrijden en mensen die erdoor getroffen worden te helpen, op juridisch, sociaal,
psychologisch, opvoedkundig, politiek en via de media. Op politiek vlak is een van de
meest impactvolle en uiteindelijk doeltreffende reacties lid worden van een politieke
partij of een politieke partij oprichten. Wij hebben deze gevallen in Nederland
waargenomen bij partijen als Bij1 voor rassengelijkheid (https://bij1.org/) of DENK
(https://www.bewegingdenk.nl/), geleid door mensen met een Turkse en Marokkaanse
achtergrond die besloten hebben te strijden om gelijke rechten te krijgen.

Politiek actief en georganiseerd worden trekt ervaringen van haatdragende taal
en discriminatie aan en versterkt die sterk, omdat de mensen publieke figuren
worden en niet alleen doelwit zijn om hun geslacht, kleur, enzovoorts maar ook
om hun meningen en hun rol als woordvoerder. Soms kan dit leiden tot een
directe bedreiging van hun leven en welzijn.
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Zelforganisatie & Verantwoordelijkheid

Photo by Miguel Bruna on Unsplash

Een illustratief voorbeeld is het levensverhaal van Jasminaee Kuhnke uit
Duitsland. Jasminaee is een zwarte activiste en voert al jaren campagne
tegen racisme. In 2021 begon zij dreigbrieven te ontvangen.
Het is belangrijk op te merken dat Jasminae in Duitsland een van de vele
mensen is die gedwongen zijn te leven met voortdurende
doodsbedreigingen. Mensen die campagne voeren tegen discriminatie
krijgen steeds vaker ernstige bedreigingen en er worden dreigbrieven naar
hun huisadres gestuurd. Het zijn vooral journalisten, politici, ngomedewerkers en activisten die met dreigbrieven worden aangevallen. Sinds
2018 hebben advocaten van slachtoffers in het NSU-proces steeds meer
bedreigingen ontvangen, ondertekend door "NSU 2.0". Deze bedreigingen
betreffen ook hun familie. Jasminae zelf is aangevallen met racistische en
antifeministische bedreigingen en haar adres is gepubliceerd met de oproep
om "Slachter Jasminae Kuhnke". Dit heeft haar en haar gezin gedwongen
hun huis te ontvluchten. Als gevolg daarvan heeft zij moeten investeren in
een nieuw huis en in juridische- en politiebescherming. Er is een
inzamelingsactie onder de naam "SHEROES-Fonds" gestart om activisten
zoals zij te steunen. Er is meer dan 180.000 euro ingezameld, wat erop wijst
dat veel mensen de strijd tegen haat zaaien steunen. Dankzij dit fonds heeft
Jasminae Kuhnke een nieuwe veilige plaats voor haarzelf en haar gezin
kunnen vinden en onderneemt zij gerechtelijke stappen tegen de aanvallers.
De naam van de campagne wijst ook op de noodzaak van een zorgvuldige en
gevoelige benadering van de terminologie. Termen als "helden" gebruiken
om al die mensen aan te duiden die tegen structurele discriminatie vechten
en door die strijd met nog ergere gevolgen te maken krijgen, betekent dat
men die mensen hun macht en vrijheid teruggeeft.
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Vorbeeld 12 & 13

Ontmoet Emma

Ontmoet Marilyn

Voorbeeld 12

Voorbeeld 13

Emma is een 25-jarige vrouw van Chinese afkomst, die al sinds ze klein
was in Arnhem woont. Zij werd door haar ouders geadopteerd. Op
school werd zij soms uitgescholden door haar klasgenootjes ("witte
banaan"), maar meestal had zij een gelukkige jeugd en veel vriendinnen.
Meestal negeerde zij alle beledigingen ("Zij weten niet beter"). Na het
uitbreken van de COVID-19 crisis merkte zij echter dat zij genegeerd en
gemeden werd in de winkels en op straat. Ook hoorde zij dat men naar
haar verwees als men dingen zei als: "Zij hebben de uitbraak
veroorzaakt" of "het Chinese virus". Deze ervaring bracht haar ertoe zich
aan te sluiten bij de rally's die "Stop Asian Hate" heten. Zij had het gevoel
dat zij iets moest doen en het haatvirus niet verder moest laten gaan.

Marilyn is een jonge vrouw met een Nederlandse vader en een
Marokkaanse moeder, die in Den Haag woont. Zij heeft een graad in
wiskunde van de Universiteit van Rotterdam en werkt voor het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat zij in politiek geïnteresseerd
is, ging zij naar een verkiezingsbijeenkomst van de Partij voor de
Vrijheid, die geleid wordt door de bekende populist Geert Wilders. Hij
vroeg het publiek: "Wilt u meer of minder Marokkanen in uw land?" Het
publiek schreeuwde terug: "Minder, minder, minder". Marilyn was
geschokt en verliet de bijeenkomst. Zij probeerde het gevoel van schok
te negeren. Later sloot zij zich echter aan bij de groep die aanklachten
tegen Wilders indiende en erin slaagde hem vervolgd en veroordeeld te
krijgen. Marilyn was erg blij met het resultaat van hun groepsactie. Het
Gerechtshof bevestigde het vonnis.

Photo by Kareem Hayes on Unsplash
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Ontmoet Gianpaolo

Voorbeeld 14

Gianpaolo, 67 jaar, is Italiaan, katholiek en werkt als journalist. Hij komt uit de
streek van het Gardameer in Noord-Italië. Hij is medeoprichter van de
Italiaanse LHBTI beweging en voormalig senator en lid van de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa.
Gianpaolo heeft in zijn leven heel wat discriminerende situaties meegemaakt.
Direct nadat hij als homo uit de kast was gekomen, in de tweede helft van de
jaren zeventig, kreeg hij te maken met verbale beledigingen in de straten van
zijn kleine stadje, waarbij de bevolking min of meer in tweeën werd gedeeld.
Degenen die om respect vroegen - waaronder een van de plaatselijke
katholieke priesters - en degenen die zich van hem distantieerden, niet meer
met hem praatten of zelfs leugens verspreidden over zijn levensstijl. Het
moeilijkst was de sociale druk die werd uitgeoefend op zijn ouders, beiden
mensen uit de arbeidersklasse die gedwongen werden om iets te verwerken
wat voor hen ongekend was. Deze ervaringen brachten Gianpaolo en anderen
ertoe een homobeweging te gaan organiseren en politiek actief te worden. In
december 1980 was hij medeoprichter van een van de eerste plaatselijke
groepen in Sicilië die aangesloten waren bij Arcigay, tot op heden de grootste
Italiaanse organisatie voor homorechten. Gianpaolo's werk en de oprichting
van de groep gingen gepaard met fysieke aanvallen op Gianpaolo door
rechtse extremisten, net nadat twee jonge homo's waren vermoord omdat ze
een relatie hadden. Gianpaolo en zijn vrienden waren ernstig bang, omdat zij
dachten dat zij gedood zouden worden. Gianpaolo zei "ik was bang dat ze mij
ook zouden vermoorden" en hij herinnert zich hoe de politie eerst de rechtsextremisten "hun vuile werk liet doen" en daarna ingreep om zogenaamd de
aangevallenen te helpen.
Bij de bestrijding van haat zaaiende taal en in dit specifieke geval anti-LHBTI
haat zaaiende taal, noemt Gianpaolo wat eerder een collectieve inspanning
van de Italiaanse homobeweging is geweest dan reacties van individuele

slachtoffers: toen de homogemeenschap geconfronteerd werd met de AIDSnoodtoestand die als de "flikkersplaag" werd bestempeld, reageerde zij door
het voortouw te nemen met een wijdverspreide voorlichtingscampagne, onder
homogemeenschappen in scholen, steden en gemeenten om het gebruik van
condooms te bepleiten. Volgens Gianpaolo is tegenvoorlichting van cruciaal
belang als strategie op lange termijn. In dit geval leidde het tot een succesvolle
inzet van duizenden mensen die in staat waren te netwerken, mensen te
overtuigen en sociale en politieke meerderheden op te bouwen rond het
principe dat het virus niet afhing van de seksuele geaardheid, maar van de
seksuele praktijken, of die nu homoseksueel of heteroseksueel waren.
Volgens Gianpaolo was een cruciale en uiteindelijk succesvolle strategie het
opbouwen van een winnende massabeweging. Door campagne te voeren, te
pleiten, te bestuderen, te informeren, te onderwijzen, deel te nemen aan
openbare debatten en conferenties, de impact van informatie te
vermenigvuldigen, te lobbyen bij de media en politici, te discussiëren met de
katholieke kerk en ook met andere kerken. Omdat zij hun doelen wisten te
bereiken, namelijk het ontmantelen van hiv-gerelateerde vooroordelen en
stereotypen en het verkrijgen van gratis medicijnen en medische zorg voor
degenen die besmet waren, zijn de mensen die door LHBTI-discriminatie
getroffen waren, winnaars geworden en hebben zij hun argumenten laten
erkennen door de publieke opinie, de media en de beleidsmakers.
Gianpaolo is ook in het nieuwe millennium politiek actief gebleven in de antidiscriminatie politiek, met inbegrip van de haat zaaiende situaties. In 2007, toen
hij senator was, sprak hij tijdens een debat in de senaat over de afschaffing van
de doodstraf in het Italiaanse leger, waarbij hij betoogde dat de weigering om
doodsbevelen te aanvaarden niet alleen een recht is, maar ook een plicht, en hij
betuigde zijn solidariteit met soldaten die deserteren uit het leger. De volgende
dag publiceerde een van de grootste conservatieve dagbladen van Italië een
artikel op zijn voorpagina, ondertekend door de redacteur van de krant, waarin
stond: "Senator Silvestri is een oprichter van Arcigay en houdt van deserteurs.
Misschien omdat wanneer zij weglopen, zij hun kont aanbieden." Na vier jaar
van juridische strijd werd de redacteur schuldig bevonden aan homofobie en
moest hij Gianpaolo € 50.000,00 schadevergoeding betalen.
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Ontmoet Sylvana
Voorbeeld 15
Sylvana is een 50-jarige vrouw van kleur, geboren in Suriname. Zij verliet Suriname in het begin
van de jaren 1970 om met haar ouders naar Nederland te verhuizen. Zij was een bekende
presentatrice op de Nederlandse televisie en radio en werd vaak uitgenodigd als gast in
praatprogramma's. Het was voor haar volstrekt gewoon om haar hele leven lang anders
beschouwd en behandeld te worden dan andere (blanke) vrouwen en in de meeste gevallen
negeerde zij dat. Op een gegeven moment las zij in een vooraanstaand Nederlands tijdschrift een
artikel over 10 redenen waarom Nederlandse vrouwen zouden moeten uitgaan met mannen met
een donkere huidskleur. Zij uitte onmiddellijk haar ongeloof tegenover de redactie van dit blad en
sprak erover in het eerstvolgende praatprogramma waarvoor zij werd uitgenodigd.

Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash

Deze gebeurtenis was het begin van een reeks acties die zij ondernam om de discriminatie van
zwarte mensen tegen te gaan. Zij begon zich hevig te verzetten tegen de figuur van Zwarte Piet in
de traditie van Sinterklaas en corrigeerde mensen die (al was het maar per ongeluk)
discriminerende woorden gebruikten. Haar houding kreeg veel bijval, maar ook veel negatieve
reacties. Zij werd ervan beschuldigd "onze Zwarte Piet af te pakken en de Nederlandse traditie niet
te begrijpen". Zij reageerde door haar eigen politieke partij op te richten. Zij werd gekozen tot lid
van de gemeenteraad van Amsterdam en is sinds begin 2021 lid van de Tweede Kamer.
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Ontmoet Doreen
Voorbeeld 16

Doreen is een 40-jarige vrouw die in public relations werkt. Zij is in Europa
geboren en in Duitsland opgegroeid. Doreen is sinds haar tienerjaren een
politiek activiste. Zij ondervindt haatdragende taal online, via commentaren
op sociale-mediaplatforms en offline, in alledaagse situaties zoals in het
openbaar vervoer. Bovendien zijn haar adres en privé-identiteit
gepubliceerd op rechtse netwerken, en heeft zij dreigbrieven gekregen. Zij
beschouwt deze gebeurtenissen als zeer dramatisch en geeft ze in het
interview uitvoerig weer en vertelt erover.
Doreen herinnert zich toen zij dreigbrieven begon te ontvangen.
Aanvankelijk vond zij het erg moeilijk om daarmee om te gaan. Een van
haar eerste reacties was dat zij twee weken vrij nam van haar werk. Toen zij
in de media hoorde dat bijvoorbeeld ook vrouwelijke politici dreigbrieven
ontvingen, kwam haar trauma weer boven. Als reactie gaat zij 's avonds niet
meer alleen naar buiten en vermijdt zij alle donkere of gevaarlijke plaatsen.
Zij probeert ook niet alleen te slapen, wat vaak moeilijk is. Om met zulke
ernstige gevaren en haat zaaiende situaties om te gaan, bieden haar
gemeenschap, familie en vrienden haar een toevluchtsoord.

Bovendien vertrouwt zij in dit geval op haar netwerk voor steun. Zij zei dat het
belangrijk is om mensen in je netwerk te hebben die bevoorrecht zijn en
goede connecties hebben, die je in dit soort situaties kunnen steunen Het is
ook belangrijk voor haar om erover te praten en professionele hulp te
zoeken. In het geval van de dreigbrieven heeft zij contact opgenomen met
een hulpverleningsbureau, dat haar aanraadde naar het bureau voor
Strafrechtelijke Opsporing te gaan (en haar daarheen begeleidde). Zoals bij
andere discriminerende ervaringen, vindt zij het bijzonder moeilijk wanneer
zij niet geloofd en niet serieus genomen wordt. Zelfs de dreigbrieven werden
door de overheidsdiensten niet altijd ernstig genoeg genomen. Sommige
mensen begrijpen de verwijzing niet en vragen zelfs "Wat is daar racistisch
aan?" hoewel er een extreemrechts symbool op de brief staat. Het racisme
moeten uitleggen en bewijzen is voor Doreen zeer belastend. Het bureau
voor Strafrechtelijke Opsporing neemt haar niet ernstig, omdat het niet
gelooft dat de omstandigheden bedreigend zijn. Het Bureau heeft
geprobeerd de vingerafdrukken op de brieven te nemen, maar zei dat het
niet veel kon doen. Het beweerde ook dat Doreen zich nergens zorgen over
hoeft te maken, wat in de ogen van Doreen helemaal geen hulp is.
Bovendien benadrukt Doreen dat men racisme en discriminatie niet kan
overwinnen door te proberen te verhinderen dat mensen beledigende taal of
bepaalde woorden gebruiken, omdat dat slechts symptomen van de situatie
zijn en dat de onderliggende systemische achterstelling en uitbuiting er nog
steeds zijn.
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Beschikbare ondersteunende infrastructuren
Het is moeilijk om de steuninfrastructuur te analyseren vanuit het standpunt
van de mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie, omdat, zoals wij
reeds hebben gezegd, de meeste incidenten nooit worden gemeld en de
meeste van onze ondervraagden de gevolgen ervan alleen, of met de hulp
van hun familie en vrienden, verwerken, zonder hulp van buitenaf in te
roepen.
In het algemeen zijn er twee belangrijke infrastructuren beschikbaar:

1)

Staatsinfrastructuur

Plaatselijke autoriteiten, politie en rechtbanken
1) overheidsinstellingen, waaronder politie, rechtbanken en het
gerechtelijk apparaat; en

2) ondersteunende netwerken van de civiele maatschappij en
NGO's die werkzaam zijn op het gebied van racisme, discriminatie,
bescherming van slachtoffers van misdrijven, enz. Veel deelnemende
NGO's werken op Europees niveau met elkaar samen via
overkoepelende organisaties zoals ENAR (European Network Against
Racism). De EU heeft haar eigen organisatie die toezicht houdt op
racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie: de Europese Commissie
tegen Racisme en Intolerantie (ECRI). Naast toezicht houden heeft de
ECRI een mandaat om aanbevelingen te doen aan de lidstaten van de
EU en advies te geven over wetgevingsprocessen op EU-niveau.
Europese instanties hebben echter zelden een directe impact in
gevallen van individuele haat zaaiende aanvallen, tenzij de persoon in
kwestie een beroep kan doen op een NGO, die op haar beurt de zaak
op EU-niveau kan brengen.

Wat de staatsinfrastructuur betreft, melden onze ondervraagden vooral
ervaringen met de politie en, als hun zaken vervolgd worden, met
rechtbanken. In de meeste landen is de politie weliswaar opgeleid en
getraind om haatdragende taal te herkennen, maar de praktijk en de
infrastructuren zelf zijn vaak ontoereikend. Op dit gebied lopen de
ervaringen van onze ondervraagden sterk uiteen. Veel van onze
ondervraagden melden negatieve ervaringen met de politie, van
ongevoelig en onaangenaam tot ronduit racistisch en in de vorm van
slachtofferrol.

44

Beschikbare ondersteunende infrastructuren

IV. Interventies en Steun

De belangrijkste verwachting van institutionele hulp op welk niveau dan ook
is een erkenning van de ernst van de haatsituaties waarmee de
ondervraagden te maken hebben gehad. Veel mensen die dagelijks met haat
en discriminerende praktijken te maken hebben, hebben moeite uit te
leggen hoe het hen precies raakt; wanneer zij op de hoogte komen van
mogelijke steun en interventies, waarderen zij het ten zeerste dat zij gezien
worden als mensen die daadwerkelijk hulp nodig hebben. Elke vorm van
tussenkomst helpt hen, omdat het een signaal is dat de problemen waarmee
zij te maken hebben ongetwijfeld echt zijn en oplossingen en maatregelen
vergen die niet onder hun verantwoordelijkheid vallen.

2) Maatschappelijke organisaties van de civiele
samenleving, NGO's
De acties van de civiele maatschappij worden door onze ondervraagden
geïnterpreteerd als hulpvaardig, gevoelig en zorgzaam en volgens hen
staat de door de NGO's geboden hulp tegenover de
staatsinfrastructuur. Voorbeelden van steun van NGO's zijn:

Juridisch advies
Psychologische begeleiding, organisatie van steungroepen
Voorlichting en bewustmaking over de rechten van
slachtoffers en de mogelijkheid om aanvallers aan te klagen
Interculturele bemiddeling, adviesverlening op openbare
plaatsen zoals scholen
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Openbare campagnes tegen haatdragende taal en racisme, het
organiseren van openbare protesten en rechtstreekse acties ter
ondersteuning van mensen die het doelwit zijn van
haatdragende taal en haatmisdaden.
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Niet-behulpzame institutionele bijstand

De ervaringen met de NGO's werden meestal als positief ervaren (zorgzaam, luisterend, verdedigend, enz.) terwijl de
ervaringen met de interventies van de staatsinstellingen ambivalent en soms zelfs negatief waren. Sommige
politieagenten, onderwijzers of rechters grepen op gepaste wijze in, terwijl anderen dat op ongepaste wijze deden of zelfs
op een manier die in strijd is met hun professionele gedragscodes.

Photo by nikko macaspac on Unsplash

De kwesties die onze ondervraagden aansnijden zijn gevoelig en zeer persoonlijk. Een belangrijke factor in de omgang
met hen, wanneer zij verslag uitbrengen of vertellen over hun ervaringen, is een zekere mate van persoonlijke
betrokkenheid. In tegenstelling tot NGO's en activisten is dit voor regeringsambtenaren moeilijk te bereiken. Onze
ondervraagden beschreven hun omgang met de autoriteiten vaak als afstandelijk, en hadden soms het gevoel dat hun
problemen hen in wezen niet interesseerden, tenzij zij hen uitdrukkelijk lastig vielen. Kortom, onze ondervraagden
verwachtten door de autoriteiten serieus genomen te worden, wat niet altijd het geval was. In de omgang met een NGO
daarentegen werden mensen die het slachtoffer waren van haatdragende taal, en vaak voor het eerst, gezien als
menselijke wezens met het soort respect dat zij anders niet kregen. Het verschil tussen de omgang met de autoriteiten en
de omgang met NGO's was dus dat onze ondervraagden het NGO-personeel zagen als behulpzaam, empathisch, oprecht
geïnteresseerd in hun situatie en echt willen helpen, zelfs wanneer de NGO's niet konden helpen omdat hun hulp beperkt
was (b.v. aanhouding of veroordeling van de dader van de haatuiting).
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Aan de andere kant werd de omgang met de politie soms als stressvol ervaren.
Sommige ondervraagden vonden dat de politie vaak geen echte belangstelling
heeft voor het oplossen van hun problemen, of dat haat zaaien niet als een
echt probleem wordt beschouwd. Veel mensen zeggen dat er een groot
verschil is tussen de jongere generatie politiemensen, die als meer
ondersteunend wordt gezien, en de oudere generatie, die vaak vijandig is. Deze
situatie kan ook te maken hebben met de speciale nadruk die de laatste jaren
op haatdragende taal is gelegd. Dit betekent dat jongere politiemensen
misschien meer inzicht hebben in deze kwestie en er beter in opgeleid zijn dan
hun oudere collega's. Over het algemeen waren de ervaringen van sommige
van onze ondervraagden echter schrijnend, en was het contact met de politie
vermoeiend. Het probleem van de haat zaaiende uitlatingen werd zelf
overschaduwd door het herhaalde en moeizame contact met politiemensen,
waardoor de kwaliteit van het leven van onze ondervraagden achteruitging.
Deze ervaring kan leiden tot wantrouwen in de Staat en zijn instellingen. Een
aanzienlijk aantal ondervraagden is ervan overtuigd dat het nutteloos is om te
proberen problemen die door haat zaaien veroorzaakt worden met de politie
op te lossen, omdat er niets gebeurt. Daders worden niet gepakt, laat staan
veroordeeld. Deze ervaring versterkt ook hun overtuiging dat het beter is om
haat zaaiende situaties te negeren, zonder te reageren en zich te verdedigen
tegen verbale aanvallen.

Photo by Bahador on Unsplash

In sommige gevallen geldt hetzelfde voor de scholen. De rol van de leraren
wordt herhaaldelijk bekritiseerd, maar ook als positief en behulpzaam
beschreven. Herhaaldelijk worden de opvoedkundige aspecten positief
benadrukt, ook in de scholen.. Het gedrag van de daders en de omstanders
wordt door vele ondervraagden geweten aan hun gebrek aan opvoeding.
De belangrijkste conclusie die uit de ondervragingen en de vergelijking met alle
ondervraagden is voortgekomen, is het belang van voorlichting. Dit moet
beginnen bij de ouders en op school, en ondersteund worden door online
campagnes, via televisie of videopresentaties.
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Ontmoet Jonas
Voorbeeld 17
Jonas is een man van 39 jaar en heeft samen met zijn partner vier
kinderen.
Hij is Angolees en ging in Portugal studeren toen hij 17 was. In Portugal
volgde hij de middelbare school en ging hij naar de universiteit, waar hij
eindigde met een master in Internationale Betrekkingen. Hij had graag
Rechten gestudeerd, maar dat was voor hem niet mogelijk. Tijdens zijn
studie heeft hij een opleiding tot rijinstructeur gevolgd, omdat hij
geïnteresseerd is in verkeerswetten en -regels. Sindsdien is hij
rijinstructeur.
Jonas herinnert zich een bijzonder traumatisch voorval dat zich in een
bank afspeelde. In 2004 had zijn vader wat geld van Angola naar Portugal
overgemaakt. Jonas ging naar de bank om het geld op te halen, maar
merkte dat het personeel erg stil was. Na 10 minuten kwam er een groep
politieagenten aan, sloegen hem op zijn achterhoofd en deden hem de
handboeien om.

De bank werd overvallen en de personeelsleden hadden de politie
gewaarschuwd. Toen de agenten aankwamen, besloten zij hem, de
zwarte, in de boeien te slaan in plaats van de twee blanke Portugese
overvallers die naast hem stonden.
Jonas voelde zich machteloos, kon niets doen, had niemand in Portugal
om hem te helpen en was misschien zelfs in diskrediet gebracht in de
ogen van zijn ouders. Als de bankbedienden niet hadden gezegd dat hij
niet de overvaller was, had hij zelfs gearresteerd kunnen worden zonder
dat hij zich had kunnen verdedigen. Nog de medewerkers, nog de politie
waren erg oplettend. Slechts één vrouw zei dat hij de overvaller niet was
en toonde zich solidair met hem. De politieagenten verontschuldigden
zich, maar zij leken niet oprecht. Jonas verliet de bank met lichamelijke
pijn en ook met een gevoel dat hij als afschuwelijk omschrijft. Hij
beschrijft deze ervaring als verandering van leven op de slechtst mogelijke
manier.
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Individuele (niet)interventie
Hoewel veel aspecten van onze bevindingen over haat zaaien in Europa uiteenliepen,
was er op één punt overweldigende overeenstemming onder alle geïnterviewden. Een
van de essentiële factoren die de gevolgen van haatdragende taal gedeeltelijk helpen
opheffen, was het ingrijpen van individuele omstanders tijdens een verbale aanval. Alle
geïnterviewden meldden dat persoonlijk ingrijpen hen enorm helpt. Maar tegelijkertijd
zeiden zij ook allemaal dat het zelden voorkomt of, preciezer gezegd, dat het niet
gebeurt tijdens de eigenlijke verbale aanvallen. Het is echter wel een essentieel
onderdeel van de “geestelijke gezondheid" die volgt op een aanval, wanneer onze
ondervraagden de hele situatie bespreken met hun vrienden of familie. Er was hier een
significant verschil met mensen wier familie hun ervaringen begreep en daardoor
aanzienlijk meer steun bood.
Typisch zijn dit immigrantengezinnen waar haat zaaien voortdurend door alle
gezinsleden wordt ervaren. Daarentegen was de steun van de familie gering in gezinnen
waar een soortgelijk begrip ontbrak, zoals gezinnen van bekeerlingen of LHBTI-ers. Vaak
ging men zo ver dat men "het slachtoffer de schuld gaf" door dingen te zeggen als "Dat
heb je verzonnen" of "Waarom ben je verbaasd? Dat moet je zelf maar oplossen". Geen
van beide benaderingen is echt wat onze ondervraagden moesten horen om met
haatdragende situaties te kunnen omgaan.

Wat ook heel belangrijk is, is de steun van publieke figuren. Mensen die getroffen
worden door haat zaaiende taal zien officiële verklaringen van politici,
journalisten of beroemdheden als een belangrijke steun.
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Alle geïnterviewden waren het erover eens dat steun ter plaatse van cruciaal belang is.
Of het nu gaat om een directe interventie of het betuigen van solidariteit na een aanval,
het is van essentieel belang te bedenken dat het niet altijd nuttig is de aanvaller
rechtstreeks aan te spreken met tegenspraak. Integendeel, de bereidheid om met de
aanvaller in discussie te gaan of op dezelfde manier te reageren en hem de les te lezen,
werd door geen enkele geïnterviewden als zinvol ervaren. Onze geïnterviewden
meldden dat als iemand hen wil helpen, het nuttig zou zijn om bij hen te blijven en dat
altijd rustig en zakelijk te doen, zonder agressie.
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Tragedie van het niet-ingrijpen:
Verzameling van citaten
"Als andere mensen zien dat ik gediscrimineerd word,
maakt dat me echt kwaad. Zo gaat het vaak. Bijvoorbeeld
op het werk. Collega's zien het en zeggen er niets van."

"In de beleving van racisme is het een zeer
belangrijk aspect, ik noem het de racismedriehoek
- wat de betrokken personen betreft. De dader,
het slachtoffer en de derde partij de omstanders,
de toeschouwers."

"De getuigen lopen weg, ze reageren niet,
ze willen zich er niet mee bemoeien."

"Vreemden hebben de neiging minder tussenbeide
te komen, hoewel er enkele gevallen zijn geweest
waarin ik verbale steun heb gekregen."
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"De meeste mensen kijken graag de andere
kant op als zij niet rechtstreeks getroffen
worden door vijandigheid."

Tragedie van het niet-ingrijpen: Verzameling van citaten

"Ik had een zeer negatieve ervaring met de rechterlijke
macht en de media: Ik deed aangifte van de stalking
waarvan ik het slachtoffer was en werd met rust
gelaten. Er gebeurde niets."

"Het ergste is de stilte, wanneer ze wegkijken.
Ook dat maakt het verschil. Het slachtoffer
realiseert zich dat hij eigenlijk heel erg alleen is."

"Ik denk echt dat wanneer mensen tussenbeide
komen, dat helpt om haat zaaien te stoppen.
Als mensen vooral in groepjes reageren, heeft
de dader de neiging te stoppen."
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V. Conclusies
Aanbevelingen voor de basis
Er zijn reeds vele aanbevelingen en voorstellen betreffende beleid en houding tegen
haatdragende taal en discriminatie geschreven en gepromoot. Daarvan noemen wij twee
recente voorbeelden, een uit Nederland en het andere uit Italië. Het eerste is een rapport
over discriminatie van moslims in Utrecht, gepubliceerd in 2020 in het Nederlands en
gebaseerd op een onderzoek onder 585 ondervraagden. [19]

Het Jo Cox Comité inzake Intolerantie, Xenofobie, Racisme en Haat, zoals het formeel
heette, werd in mei 2016 opgericht en in juli daaropvolgend omgedoopt tot het "Jo Cox
Comité", ter nagedachtenis aan Jo Cox, het Britse parlementslid dat op 16 juni 2016 werd
vermoord. Het comité werd voorgezeten door de voorzitter van de Italiaanse Kamer van
Afgevaardigden en bestond onder zijn leden uit een parlementslid voor elke fractie in de
Kamer, vertegenwoordigers van de Raad van Europa, de Verenigde Naties, ISTAT (het
Italiaanse Instituut voor de Statistiek), onderzoekscentra en burgerverenigingen die haat
zaaiende taal onderzoeken en er campagne tegen voeren en deskundigen op het gebied
van deze onderwerpen. Het eindverslag is door het Comité goedgekeurd tijdens zijn
zitting van 6 juli 2017 naar 14 maanden werk waarbij 31 personen zijn gehoord en 187
documenten zijn verzameld (studies, onderzoek documenten, monografieën,
gegevensbestanden, standpuntnota's).
In het verslag worden de omvang, de oorzaken en de gevolgen van haatdragende taal
onderzocht en worden voorstellen en aanbevelingen voor de bestrijding van
haatdragende taal geformuleerd, die als Bijlage II in het Compendium zijn opgenomen.

[19] https://cdn.goserver.nl/art1middennederland.nl/doc/Moslimdiscriminatie2_710494177.pdf
[20] https://www.camera.it/leg17/1264

Photo by Brad Starkey on Unsplash

De aanbevelingen zijn in het rapport opgenomen en wij hebben ze in het Compendium
opgenomen als Bijlage I. Het tweede voorbeeld heeft betrekking op het werk van Lunaria.
Lunaria is lid van ons team en als organisatie zijn zij al jaren actief in het onderzoek naar
antiracistische acties van de burgermaatschappij door het dagelijkse en gewone racisme
en haatdragende taal in Italië te volgen en te analyseren (zie www.cronachediordinariorazzismo.org). Zij hebben ook deelgenomen aan de werkzaamheden van de zogenaamde
commissie Jo Cox van het Italiaanse parlement. [20]
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Photo by Jon Tyson on Unsplash

Hoewel er al veel aanbevelingen zijn, hebben wij het toch nuttig
gevonden om de meest cruciale, die naar voren kwamen tijdens de
interviews met mensen die dagelijks gediscrimineerd worden, eruit te
lichten. Het is de bedoeling aanbevelingen voor de basis te doen en de
belangrijkste conclusies van ons onderzoek en dit Compendium samen
te vatten.

Antwoorden & Strategieën:
Behoeften, Wensen & Goede Voorbeelden
Mensen die het slachtoffer van discriminatie zijn, hebben geen
gemeenschappelijke mening over de beste manier om op haatdragende
situaties te reageren. Afhankelijk van de persoonlijke gemoedstoestand
en de omstandigheden waarin de situatie zich afspeelt, zijn er drie
belangrijke reacties, zowel in online als offline situaties waarin haat geuit
wordt:

1. tegenspreken;
2. negeren;
3. om hulp vragen.
Hoewel er geen eenduidig recept of handboek van goed gedrag
bestaat, is wel gebleken dat het positief is persoonlijke grenzen
voor iemands reacties vast te stellen en zich daaraan te houden.
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Antwoorden & Strategieën

Tegenspraak
Discussie: Als het veilig is en u er zin in hebt, confronteer de
aanvaller dan in zijn/haar taal, en vraag haar/hem beleefd, maar
direct, waarom hij/zij onbeleefd is. Doe u voor als een alledaags,
beleefd mens. Kalm, koel en beheerst blijven vereist
zelfbeheersing, een houding die met de jaren beter wordt. Deze
aanpak geldt voor online en offline situaties.

Non-verbale communicatie: Niet verbaal reageren, maar
lichaamsdelen gebruiken, zoals ogen, wenkbrauwen, gezicht, handen,
enz.

Voorbeeld van een geïnterviewde: "Een gemene blik is vaak
een goede strategie. Het betekent niet dat de persoon zijn mond
houdt, maar hij is in ieder geval geïrriteerd."

Voorbeeld: Toen hij bij de bank mishandeld werd, zei de
geïnterviewde: "Behandelt u andere klanten ook zo? Is dit een
respectvolle omgang? Waarom behandelt u mij zo?" De strategie
van de geïnterviewde leidde tot een verontschuldiging door de
bankbediende.
Negeren: Als u zich niet goed voelt en/of in de stemming bent,
probeer dan gewoon geen conflict aan te gaan, blijf kalm,
onverschillig, stil, en vermijd verbaal zowel als non-verbaal contact
(ook oogcontact).
Humor: De aanvaller belachelijk maken, de draak steken met de
situatie en er de grappige kant van inzien, kan ook helpen.

Voorbeeld: Antwoord met "Ik hou ook van jou".

In de meeste gevallen bent u niet alleen in situaties van haat zaaien,
ook al bent u de enige die het doelwit is. Aarzel niet om omstanders,
getuigen, vrienden of familieleden om hulp te vragen als zij geen
actie ondernemen, niet alleen na maar ook tijdens de gebeurtenis
zelf.
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Antwoorden & Strategieën

Als tegenspreken, negeren of om hulp vragen
geen effect hebben, kunt u dreigen de politie te
bellen. Vat het niet persoonlijk op, ook al bent u
het doelwit van de dader. Vergeet niet dat
discriminatie een structureel probleem is en
niets te maken heeft met uw daden en
levensstijl.

Photo by Rineshkumar Ghirao on Unsplash

Aan de andere kant kunt u proberen de
aanvaller te personaliseren, wat natuurlijk
gemakkelijker is online. U kunt dat doen door
de online daders en hun aanvallen in privéchats te de-anonimiseren.
Wat betreft een lange-termijn strategie, houd
uw ervaringen met haatdragende taal niet voor
uzelf. Praat erover wanneer u zich daar klaar
voor voelt. U hebt verschillende mogelijkheden
die u kunt combineren:

Praat met de mensen die u na staan (vrienden, partners en
familieleden, bijvoorbeeld) in een privé-omgeving. Praten met
mensen die u na staan en die soortgelijke ervaringen hebben
meegemaakt is zeer nuttig, want, zoals een geïnterviewde ons
herinnerde, "gedeelde smart is halve smart".

Een praatgroep oprichten voor mensen die door discriminatie
getroffen zijn. De groep kan zo vaak bijeenkomen als nodig is.

Praat met de dichtstbijzijnde hulporganisatie die zich met deze
problemen bezighoudt.

Ga naar een psycholoog of een therapeut om regelmatig mee te praten.

Praat met uw meerderen over het probleem dat zich onder hun
toezicht afspeelt, d.w.z. op hun "verantwoordelijkheidsgebied" - of het
nu uw onderwijzer is, een schoolhoofd, een hoge officier, enz.

Ga in het openbaar. Praat met de media, gebruik uw sociale media
platforms, maak van uw privékwestie een publieke zaak en maak
de situaties bekend.
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Interventies:
Behoeften, Wensen & Goede Voorbeelden
Wanneer men getuige is van haatdragende taal, moet men meteen of daarna
ingrijpen en opkomen voor de mensen die erdoor getroffen worden. Het
gebeurt niet vaak, maar het is de meest welkome en noodzakelijke
interventie waarover bijna elke geïnterviewde het eens was. Zoals door een
van hen verwoord:

Als u een bekende figuur bent - een politicus, een journalist, een invloedrijke
persoon, enz. - betuig dan in het openbaar uw steun aan mensen die het
slachtoffer zijn van discriminatie. Neem het voor hen op en neem een duidelijk
standpunt in tegen de daders.

"Mijn aanbevelingen, wensen en behoeften zijn meer een oproep aan
individuen om te handelen: als zij getuige zijn van haatdragende taal,
moeten zij ingrijpen en het slachtoffer/de slachtoffers steunen
tegenover de hater(s) of, als zij dat niet kunnen, de politie bellen."

Als iemand een vriend, een partner of een familielid is van iemand die
misschien te maken heeft gehad met haatdragende taal, moet hij proberen
er met hem over te praten, belangstellend zijn, luisteren, erover praten en
alle nodige steun bieden. Laat niet alle verantwoordelijkheid en actieve rollen
aan de getroffene over - wees er voor hen, wees actief, vraag wat u voor hen
kunt doen.

Photo by Andrew Moca on Unsplash

Op die manier zorgt u ervoor dat mensen die het slachtoffer zijn van
discriminatie zich zichtbaarder en dus veiliger voelen, zowel online als offline,
en helpt u hun probleem reëel te maken (dat is belangrijk in online ruimtes).
Bovendien zult u de dader de wind uit de zeilen nemen, want hij/zij zal niet
langer kunnen doen alsof hij namens de zwijgende meerderheid spreekt.
Bovendien kunt u een haat zaaiende gebeurtenis altijd veranderen in een
gelegenheid tot antiracistische bewustmaking.
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Interventies: Behoeften, Wensen & Goede Voorbeelden
Op vragen over institutionele steun wezen de ondervraagden op de
volgende punten die verbetering behoeven:
Het psychologisch ondersteuningsnetwerk moet hechter,
toegankelijker, goed opgeleid en met meer personeel zijn.
Er moeten onafhankelijke klachtenbureaus worden opgericht
(zoals in België of Denemarken het geval is).
Meer steun van de plaatselijke autoriteiten is welkom, omdat zij
vaak de meest toegankelijke instanties zijn voor de mensen in
hun dagelijks leven: meer inzet voor plaatselijke informatie,
campagne voeren, help-desks, enz.
Begeleidingsorganisaties en mensen die zich bezighouden met
anti-discriminatie-educatie moeten beter toegerust en stabieler
zijn vanuit een langetermijnperspectief; zij mogen niet te maken
krijgen met onzekere arbeidsomstandigheden als gevolg van
onstabiele, beperkte en kortlopende financieringsregelingen.

photo by Christina Morillo on Pexels

Bestaande juridische
toegankelijk zijn.

ondersteuning

moet

gemakkelijker

Er zijn wetswijzigingen nodig om slachtoffers die besluiten
aangifte te doen, te beschermen (d.w.z. dat zij niet gedwongen
worden te reizen om de aanvaller te zien, enz.)
De politie zou zich beschermd, ondersteund en minder
ambivalent moeten opstellen.
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Interventies: Behoeften, Wensen & Goede Voorbeelden

Naast deze concrete stappen benadrukken alle ondervraagden het belang van
aandacht voor antidiscriminatie-educatie op kleuterscholen, scholen, op het
werk, thuis, online, op TV, in films, enz. Enkele praktische suggesties zijn:

Meer tijd besteden aan het onderwijzen van de geschiedenis en de
culturen van andere continenten op scholen.
Meer interactieve spelletjes.
Meer uitwisselingen, communicatie, debatten, openheid in de
scholen.
Nauwere en meer systematische samenwerking tussen scholen en
organisaties die anti-discriminatie-onderwijs geven.
Betere opleiding voor leraren.
Meer publiekscampagnes over: 1) Alledaagse ervaringen 2)
Gevolgen en effecten die haat zaaiende situaties hebben op
mensen die erdoor getroffen worden.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Tenslotte, vanuit een meer abstract standpunt, onderstrepen alle
ondervraagden het belang om een cultuur van wederzijds respect, gelijke
behandeling en burgerlijke moed te smeden - een cultuur waar mensen met
respect worden behandeld, ongeacht hoe "prestigieus" hun banen zijn en waar
zij vandaan komen, een cultuur waar het publiekelijk opkomen voor mensen die
het slachtoffer zijn van discriminatie normaal is, een cultuur waar mensen
worden gehoord en behandeld als personen met namen, biografieën en waar
hun stemmen en perspectieven er wel degelijk toe doen.
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Wanneer u een situatie van haat zaaien meemaakt, wees dan op uw hoede voor:

Photo by Nadine Shaabana on Unsplash

Antwoorden & Strategieën:
Niet doen & Slechte Voorbeelden

Reageren met dezelfde haat en agressie als uw aanvaller.
Een situatie van haat zaaien laten escaleren in een fysieke confrontatie en de
controle verliezen.
Het persoonlijk nemen en wraak zoeken.
Tekenen van depressie, zelfhaat, zelfverminking en zelfgekozen isolement
negeren.
Begint te geloven dat het uw schuld is en dat de beledigingen misschien
terecht zijn.
Zich laten overmeesteren door schuldgevoelens.
Apathisch worden en opgeven van dromen en groot denken over uw leven.
Overweldigd worden door dagelijkse discriminatie ten koste van de kwaliteit
van uw leven (b.v. altijd op scherp staan in openbare ruimten).
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Interventies:
Doe niet & Slechte Voorbeelden

Wanneer u getuige bent van een haat zaaiende situatie:
Zwijg niet.
Ontken de belediging niet en doe niet alsof het niet gebeurt.
Onderschat de belediging niet, maar neem ze serieus.
Stel u niet op één lijn met de dader en geef niet de schuld aan de
mensen die door discriminatie getroffen zijn.
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Interventies: Doe niet & Slechte Voorbeelden

Als u een vriend, een familielid, een collega, een klasgenoot of de
partner bent van iemand die haatdragende taal gebruikt, gebruik
dan geen zinnen als:

"Wat verwacht je als je zo uitgaat?"

"Het is uw schuld."

Photo by sweetlouise on pixaby

"Het staat gewoon op het
internet; het is niet ernstig."

Dwing bovendien iemand die een situatie van haat zaaien heeft
meegemaakt, niet om discriminatie uit te leggen en te bewijzen.
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Interventies: Doe niet & Slechte Voorbeelden

Als u een vertegenwoordiger bent van een instelling en te maken hebt met iemand
die getroffen is door haatdragende taal, behandel hem dan als iemand die
getroffen is door een haatmisdrijf. Ook al hebben zij geen duidelijke en
lichamelijke verwondingen, dat wil niet zeggen dat zij geen pijn hebben. Neem hen
ernstig en behandel hen met gevoel. Wanneer tijdens de interviews gevraagd werd
naar problemen in verband met institutionele steun, volgt hier een lijst van
institutionele tekortkomingen die genoemd werden:

De politie is niet bereid om de problemen van de slachtoffers aan te
pakken, neemt ze niet ernstig, bagatelliseert de ervaringen van de
slachtoffers, spreekt met vooroordelen, beschuldigt de slachtoffers.
Arbeidsbureaus doen niets wanneer iemand melding maakt van
discriminatie bij het solliciteren naar een baan.
Scholen gedragen zich als brandweerlieden en blussen branden in
plaats van een preventieve, voorlichtende en proactieve aanpak te
volgen.
Grote instanties schuiven het probleem onder de mat door het aan
een hogere macht te melden zonder de verantwoordelijkheid op zich
te nemen.

Photo by Scott Rodgerson on Unsplash

Over het algemeen richten de instellingen zich alleen op de daders en
besteden zij geen aandacht aan de persoon die wordt aangevallen of
het risico loopt te worden aangevallen
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Bijlage I. Aanbevelingen van het Art. 1 Midden Nederland
onderzoek in 2020
van

discriminatie

toegankelijker

en

Vertegenwoordigers van moskeeën en op zichzelf staande
organisaties opleiden

Uit het onderzoek blijkt dat mensen zelden aangifte doen van hun ervaringen
met discriminatie. Om de meldingsbereidheid te vergroten, is het van belang
een structuur te organiseren die vooral toegankelijk is voor oudere en lager
opgeleide moslims. Deze mensen zijn zich er niet altijd van bewust dat zij
aangifte kunnen doen en hoe zij dat kunnen doen. Bovendien is niet iedereen
digitaal onderlegd.

Ook werd gezegd dat antidiscriminatie-organisaties ambassadeurs en
vertegenwoordigers van moskeeën en op zichzelf staande organisaties (zoals
Blijf van mijn niqaab af, Al Amal) zouden kunnen opleiden, zodat zij beter in
staat zouden zijn om discriminerende handelingen zoals antisemitisme,
homofobie, islamfobie te herkennen en klachten te aanvaarden, te registreren
en door te verwijzen. Om zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers goed te
kunnen helpen, is het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen worden
opgeleid. Meldingen kunnen anoniem geregistreerd worden (afhankelijk van
de wensen van de melder). Wanneer melders informatie, advies of steun willen
over mogelijke volgende stappen, worden zij doorverwezen naar een ervaren
klachtenbehandelaar de organisaties.

Om dit te ondervangen kan het helpen om in bibliotheken, moskeeën, kerken,
synagogen of ontmoetingscentra aangifteformulieren of formulieren achter te
laten waarop de mensen zich kunnen melden. In geval van analfabetisme
kunnen leidinggevenden of jongeren de mensen helpen bij het invullen van
zo'n formulier. Voor jongeren kan het helpen om hen de mogelijkheid te geven
discriminatie te melden via de sociale media.
Overigens zijn niet alleen ouderen en laaggeschoolden onvoldoende op de
hoogte van de mogelijkheid om aangifte te doen. Niet iedereen weet dat
aangifte voor hen kan doen in gevallen van discriminatie. Het gaat om meer
dan alleen het registreren van meldingen. Daarom is het belangrijk dat
plaatsen om te melden zichtbaarder worden en dat het mensen stimuleert om
te melden. Ook de overheid zelf kan hierin een rol spelen door op de website
online informatie te geven over de mogelijkheden om discriminatie te melden.
Een andere manier om het melden toegankelijker te maken, is het oprichten
van een specifiek contactpunt voor verschillende soorten discriminatie. Zoals
contactpunten voor moslimdiscriminatie. Op die manier kunnen de gebruikte
taal, de communicatie, de symbolen en de middelen afgestemd worden op de
behoeften van de doelgroep en op de specifieke problemen en situatie van de
doelgroep. Getuigen hebben ook de mogelijkheid verslag uit te brengen.
Daaraan zou meer bekendheid kunnen worden gegeven.

Photo by Campaign Creators on Unsplash

Maak het melden
laagdrempeliger
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Aanbevelingen van het Art. 1 Midden Nederland onderzoek in 2020

Maak het voor de mensen zichtbaarder dat rapporteren wel
degelijk zin heeft
Een andere conclusie is dat mensen geen aangifte doen, omdat zij niet het
gevoel hebben dat het de moeite waard is om aangifte te doen. Er wordt
aangegeven dat het daarom nuttig zou kunnen zijn als overheidsinstanties
online voorbeelden zouden publiceren waarin duidelijk wordt dat het
melden van discriminatie effect kan hebben en waarin bijvoorbeeld de
daders van discriminatie gestraft worden als gevolg van een melding. Als
mensen zien dat het op deze manier melden tot resultaten kan leiden, kan
de bereidheid om te melden toenemen.
Een andere overweging in dit verband is om het beleidsdoel van meldingen
aan te passen of te verbreden. Als overheidsinstanties expliciet zouden
zeggen dat het belang van aangifte niet (alleen) is om te vervolgen, maar
(ook) om inzicht te krijgen in de mate waarin mensen discriminatie ervaren,
dan zou dat ook de aangiftebereidheid kunnen vergroten. En als mensen
dan toch aangifte doen, zorg er dan als politie of antidiscriminatiebureau
voor dat de resultaten aan hen worden teruggekoppeld. Soms is er geen
terugkoppeling en dat maakt mensen ontmoedigd en teleurgesteld en
nodigt niet uit om in de toekomst weer aangifte te doen.

Slachtoffers van discriminatie steunen
Photo by Mike Von on Unsplash

De mogelijkheid om aangifte te doen is belangrijk, maar niet voldoende.
Slachtoffers van discriminatie moeten ook worden gesteund. Uit het
onderzoek blijkt dat deze ervaringen een sterke emotionele impact op
mensen hebben. Het leidt tot gevoelens van verdriet, machteloosheid en
woede, mensen ervaren stress en worden beperkt in hun volwaardige
deelname aan de samenleving. Het is daarom belangrijk dat er
(psychologische) steun en hulpverlening is, zodat slachtoffers inzicht kunnen
krijgen in hoe zij met discriminatie kunnen omgaan. De gemeente kan
bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid, de empowerment, het
zelfvertrouwen en de assertiviteit van mensen door te investeren in
trainingen.
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Geef het goede voorbeeld als openbaar gezag
Ook mensen bij de overheid, in openbare functies en in overheidsgebouwen
hebben met discriminatie te maken. Daarom is het belangrijk dat de overheid
het goede voorbeeld geeft door altijd duidelijk te maken dat discriminatie niet
getolereerd kan worden.
De overheid zou er ook voor kunnen kiezen niet samen te werken met
bedrijven waarvan bekend is dat zij zich schuldig maken aan discriminatie. Als
de overheid geen duidelijke uitspraken doet en zich niet laat horen, schept zij
een eenzijdig beeld en dat geeft ook signalen af aan de samenleving. Voor
moslims bijvoorbeeld is een of andere vorm van erkenning belangrijk, zodat de
mensen het gevoel hebben dat de regering er voor hen is en hen niet
discrimineert. Als de gemeente en politici met gezag zich uitspreken tegen
moslimdiscriminatie, kan dat ook een krachtig effect hebben op de publieke
opinie.
Aansluitend bij het bovenstaande is een gevarieerde vertegenwoordiging in het
personeelsbestand van de overheid een belangrijk middel om te laten zien dat
minderheidsgroepen ook deel uitmaken van de samenleving. Dit kan het beeld
ondersteunen dat minderheden ook op belangrijke posten terecht kunnen
komen.
De communicatie van de overheid zou ook meer inclusief kunnen zijn. Dit geldt
ook voor de omroeporganisaties. Zij ontvangen overheidsgeld, maar volgens
de leden van de focusgroep bereiken zij niet alle groepen.

Aanbevelingen van het Art. 1 Midden Nederland onderzoek in 2020
Werken aan een positieve perceptie van minderheidsgroepen
Het beeld van minderheidsgroepen is soms negatief. Dat verklaart voor een
deel waarom mensen vooroordelen en discriminatie ervaren. Daarom is het
nodig meer aandacht te besteden aan positieve verhalen van bijvoorbeeld
overheidsfunctionarissen met een moslim, joodse of Surinaamse achtergrond.
Zij kunnen fungeren als rolmodellen die succes hebben weten te boeken
ondanks misschien negatieve ervaringen. Ook werd het belang genoemd van
het overbrengen van waar de Nederlandse identiteit voor staat. De
"Nederlander" zijn niet alleen mensen met blond haar en blauwe ogen. Het is
nodig te laten zien dat mensen met een andere afkomst ook Nederlanders zijn
om groepen met elkaar te verbinden. Er werd ook gezegd dat er heel concrete
manieren zijn om aan zo'n beeld te werken, bijvoorbeeld door de Nederlandse
diversiteit zichtbaar te maken op affiches in de steden en in bushokjes.

Maak de samenwerking tussen de
minderheidsgemeenschappen zichtbaar

overheid

en

de

De meeste gemeenten in Nederland ondernemen veel positieve acties met
betrekking tot het voeren van dialogen met verschillende groepen moslims en
andere minderheidsgroepen. Deze dialogen vinden echter vooral achter de
schermen plaats. Ondertussen, voor de schermen, is de overheid zeer actief in
het voeren van een juridische strijd tegen omstreden islamitische personen.
Dit krijgt onevenredig veel media-aandacht. Het gevolg is dat zowel moslims
als niet-moslims een bepaald beeld krijgen van de overheid en van moslims.
De indruk wordt gewekt dat dit de enige beleidsprioriteit is. Maak daarom
zichtbaarder welke partnerschappen er zijn met moslimgemeenschappen en
wat dit oplevert.

Photo by Adi Goldstein on Unsplash
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Tegengaan van polarisatie tussen groepen
Ontmoetingen en dialoog tussen bevolkingsgroepen organiseren om sociale
spanningen en polarisatie tegen te gaan. Faciliteer bijvoorbeeld ontmoetingen
tussen leerlingen van islamitische en katholieke scholen. Betrek moslims en
LHBTI niet alleen bij integratie- en veiligheidsvraagstukken, maar laat hen ook
deelnemen aan discussies over zaken, duurzaam leven, gezond leven, de
toekomst van het land of andere onderwerpen. Op die manier kan men er zich
meer bewust van worden dat moslims en niet-moslims ook
gemeenschappelijke belangen en uitdagingen hebben.

Verbetering van de gegevensverzameling en de kennis van de
verschijnselen.
De lopende ontwikkelingen in de sociaal-culturele context die
aanleiding dreigen te geven tot haatverschijnselen, haatdragende
taal en haatmisdrijven te volgen, door actuele en relevante
informatie te verzamelen.
Ervoor zorgen dat het verzamelen van gegevens gebaseerd is op
beginselen van verificatie en openbaarmaking en dat het voldoet
aan gemeenschappelijke Europese normen.
Ervoor zorgen dat de nationale instituten voor statistiek
haatverschijnselen documenteren.

Bijlage II. Aanbevelingen uit het verslag van de
commissie Jo Cox, 2017
De volgende punten komen ook naar voren in de resultaten van de
deskresearch en de interviews van de SDD.

Horizontale acties.

Het verzamelen van gegevens over haatmisdrijven uitbreiden tot
buiten het strafrecht, en de criteria voor de definitie van wat een
haatmisdrijf is, verruimen.
Seksisme erkennen als een discriminerend motief en een
specifieke categorie van haat zaaiende taal.

Regelgevende maatregelen.

Algemene nationale strategieën lanceren om haat zaaien in al
zijn vormen tegen te gaan, met inbegrip van specifieke
actieplannen ter bestrijding van discriminatie van afzonderlijke
groepen.

De mogelijkheid overwegen van maatregelen ter voorkoming van
op godsdienst gebaseerde radicalisering en gewelddadig
extremisme, om het ontstaan van verschijnselen van haat en
geweld te voorkomen.

Een wettelijk erkende definitie van "haat zaaien" aannemen, die
gebaseerd is op de definitie die de Europese Commissie tegen
Racisme en Intolerantie (ECRI) heeft gegeven in Aanbeveling nr.
15, die op 8 december 2015 is aangenomen.

Algemene wetten inzake godsdienstvrijheid goedkeuren die, door
de eerbiediging van alle godsdienstige gemeenschappen, de
vrijheid van eredienst en de waardigheid bij de uitoefening van
godsdienstige rechten te waarborgen, geïnstitutionaliseerde haat
en discriminatie zowel op nationaal als op plaatselijk niveau
zullen bestrijden.
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Seksistische en homofobie haat zaaiende taal onder de wetten tegen
haat en discriminatie laten vallen.
Haatcampagnes (b.v. openbare beledigingen, smaad en bedreigingen)
die gericht zijn tegen personen of groepen op grond van ras, taal,
godsdienst, nationaliteit, etnische afkomst, geslacht of homohaat
strafbaar stellen.
Zelfreguleringsvoorschriften opleggen aan internetplatforms om haat
zaaiende
uitlatingen
neer
te
halen,
te
voorkomen
dat
nepnieuwsverhalen reclamevoordelen opleveren, en de gedragscode
na te leven die in mei 2016 met de Europese Commissie is
overeengekomen.
Antihaat speech-regels aannemen zonder afbreuk te doen aan de
vrijheid van informatie op het internet; de mogelijkheid overwegen om
internetproviders en platforms voor sociale netwerken gezamenlijk
wettelijk aansprakelijk te stellen en hen te verplichten onverwijld alle
inhoud neer te halen die door gebruikers als aanstootgevend is
gemarkeerd.
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Streng toezien op de toereikende maatregelen die de aanbieders van
internetdiensten nemen om onwettig gedrag doeltreffend te reguleren.

Aanbevelingen uit het verslag van de commissie Jo Cox, 2017
Politieke en institutionele initiatieven.
Een verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen bij institutionele
en politieke figuren die het publieke debat beïnvloeden, en,
mede op basis van de wijzigingen die in december 2016 in het
reglement van orde van het Europees Parlement zijn
aangebracht als model, regelgevingsmechanismen aannemen
om haat zaaiende taal te onderdrukken.
Ervoor zorgen dat vooraanstaande politieke en publieke
figuren alle gevallen van haatdragende taal en discriminatie
onwrikbaar en resoluut veroordelen.
Slachtoffers van geweld meer bewust maken van hun rechten,
waaronder het recht op administratieve, civiele of
strafrechtelijke
schadeloosstelling,
door
gerichte
voorlichtingscampagnes op te zetten, helpdesk in te richten in
welzijnsbureaus
en
gezondheidscentra,
en
scholen,
verenigingen van de civiele samenleving en religieuze
organisaties bij de campagne te betrekken.
De internationale samenwerking met de beweging "No Hate
Speech" en de Parlementaire Alliantie tegen Intolerantie en
Racisme van de Raad van Europa te bevorderen en uit te
breiden.

Culturele en educatieve initiatieven.
Een doeltreffend systeem ontwikkelen voor de opleiding van
leraren en opvoeders, met de hulp van verenigingen voor de
verdediging van de burgerrechten en de rechten van het gezin;
de samenwerking aanmoedigen tussen de verschillende
personen en entiteiten die zich bezighouden met de bestrijding
van
discriminatie
en
haatdragende
taal,
zoals
onderzoeksinstituten,
leraren,
de
rechterlijke
macht,
wetshandhavers en burgerverenigingen.
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Nieuwe wetgeving inzake onderwijs en burgerschap goedkeuren
om respect en openheid tussen culturen en godsdiensten te
koesteren, en intolerantie en haat tegen te gaan.
Gendereducatie op scholen verbeteren om respect voor verschillen
in sekse en seksuele geaardheid te kweken.
Onderwijssyllabus ontwikkelen voor de studie van religieuze
tradities, met inbegrip van hun historische, sociale, juridische en
culturele aspecten; programma's ontwerpen voor lager,
middelbaar en hoger onderwijs om antisemitisme en racisme
tegen te gaan, te beginnen met de Shoah-herdenking; media- en
internet-alfabetisme bevorderen en tegenverhalen aanmoedigen
die zich verzetten tegen antisemitisme, Shoah-ontkenning en
islamfobie.
Versterking van interculturele opleidingsprogramma's voor
ordehandhavers, leden van de rechterlijke macht en van
maatschappelijke organisaties.

Initiatieven in verband met de media.
Stereotypering en racisme bestrijden door de media, vooral online,
bewust te maken en verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen
om alle vormen van haat zaaiende taal, waaronder ongegronde,
valse en lasterlijke berichten, te voorkomen.

De platforms van sociale netwerken verplichten kantoren met
voldoende personeel op te zetten om klachten in ontvangst te nemen
en haatdragende taal onmiddellijk te verwijderen, een
waarschuwingsfunctie op webpagina's te activeren waarmee
gebruikers dergelijk materiaal kunnen markeren, en hulplijnen voor
hetzelfde doel op te zetten.
Van internetplatforms eisen dat zij doeltreffende waarschuwings- of
alarmsystemen omvatten om gebruikers te wijzen op de mogelijke
strafrechtelijke gevolgen van het verspreiden van haatdragende taal.
"Het recht om te worden vergeten" garanderen voor personen die
schade hebben geleden door haatdragende taal.
"Geen haat"-blogs en -activisten en publicaties die tegenverhalen
bieden of voorlichtingscampagnes tegen haat zaaiende taal
sponsoren, steunen en bevorderen, vooral als zij deel uitmaken van
een non-profitorganisatie, school of universiteit, onder meer door de
toekenning van een "Geen haat"-certificaat dat wordt afgegeven door
de Parlementaire Alliantie tegen Intolerantie en Racisme van de Raad
van Europa.
Er bij de nationale journalistenregisters en journalistenvakbonden op
aandringen dat de beroepsnormen worden nageleefd door te
investeren in opleiding en in de contractuele status van journalisten.
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Grote sociale-mediaplatforms zoals Facebook, YouTube, Twitter,
Instagram en Google dwingen zich te houden aan de gedragscode
van de Europese Commissie voor de bestrijding van illegale haat
zaaiende uitlatingen online, er bij hen op aandringen transparant,
doeltreffend en snel te werk te gaan bij het installeren van filters
en controles, en eisen dat zij snel beledigende inhoud en aanzetten
tot haat verwijderen die is gemeld door individuen of door
verenigingen die optreden ter verdediging van individuen.

Aanbevelingen uit het verslag van de commissie Jo Cox, 2017
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