
                                                        
 
 
 
 
Voor onmiddellijke publicatie 
 

Sterk gevoel van verbondenheid bij moslimgemeenschap 
in Antwerpen steeds meer bedreigd door 

overheidsbeleid, stelt nieuw rapport 
 

Vrouwen en meisjes buitenproportioneel getroffen door het “neutrale” beleid van de stad. 
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Dinsdag 13 september 2011, ANTWERPEN—Ondanks een aantal constructieve programma’s en de 
resultaten van recent onderzoek die aantonen dat 90 procent van de moslimrespondenten zich thuis voelt 
in Antwerpen, volgt de stad een beleid dat het vertrouwen tussen moslimburgers, beleidsmakers en de 
lokale overheid verzwakt, stelt de Open Society Foundations vandaag in een nieuw rapport.  
 
“Innovatieve programma’s van het Antwerpse stadsbestuur om inclusie te bevorderen, staan haaks op 
het hoofddoekverbod voor een deel van stadspersoneel, leerkrachten en leerlingen,” zei Nazia Hussain, 
directeur van het Open Society Foundations-project At Home in Europe. “Deze tegenstrijdigheid versterkt 
vooral bij veel moslimvrouwen en –meisjes in Antwerpen het gevoel van uitsluiting en leidt de aandacht af 
van meer dringende problemen. De aandacht die nu gaat naar de kledingkeuze van een paar vrouwen 
staat niet in verhouding tot de feitelijke realiteit en de noden van moslimgemeenschappen.” 
 
Deze spanningen blijken uit in Moslims in Antwerpen, een nieuw rapport in het kader van het At Home in 
Europe-project. Dit onderzoekt de sociale integratie in Antwerpen, een stad met een zeer grote diversiteit. 
Het rapport toont aan dat de ervaringen van moslims – vooral die met een Marokkaanse of Turkse 
achtergrond – soms opvallend verschillen van die van de meerderheid van de bevolking.  
 
.”Etnisch-culturele minderheden zijn niet het probleem, maar hebben een probleem. We vragen dringend 
oplossingen voor de problemen die we al langer kenden en in het rapport weer naar bovenkomen: 
discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en positie in het onderwijs”, zegt Naima Charkaoui, 
directeur van het Minderhedenforum “De signalen uit het onderzoek moeten omgezet worden in concrete 
acties en resultaten. Wij tekenen nu de krijtlijnen voor een platform dat de etnisch-culturele diversiteit van 
de stad samenbrengt. Zo kunnen de minderheden beter de stem laten horen aan het beleid.”  
 
Volgens dit rapport blijft discriminatie een ernstige barrière voor volledige en gelijke participatie in 
Antwerpen. Daarom moeten beleidsvormers de dialoog aangaan met erkende gemeenschapsleiders en 



met jonge moslims die in België geboren en getogen zijn. Hun mening is essentieel voor het slagen van 
het integratiebeleid in België. 
 
Belangrijkste conclusies: 
 

• Religie vormt een belangrijk facet van de identiteit voor moslimrespondenten, maar belemmert de 
identificatie met België niet. De meerderheid van de moslimrespondenten noemde zich Belg. 
 

• Meer dan de helft van de moslimrespondenten beschouwde zichzelf als Belg, maar slechts een derde 
vond dat anderen hen ook zo zagen. 

 

• Uit onderzoek blijkt dat personen van Marokkaanse of Turkse afkomst die geboren en getogen zijn in 
België en die vloeiend Nederlands spreken zich het minst aanvaard voelen.  
 

• In het algemeen ligt het onderwijsniveau van moslims lager dan dat van niet-moslims; zij moeten 
vaker zittenblijven en verlaten vaker dan andere groepen de school zonder diploma.  

 

• Huidskleur, etniciteit en religie werden door moslimrespondenten het vaakst genoemd als redenen 
wanneer hen een job geweigerd werd.  

 
Moslims in Antwerpen is het resultaat van meer dan drie jaar onderzoek. Het onderzoek bestond uit 
diepte-interviews en focusgroepgesprekken met moslimrespondenten, lokale overheidsambtenaren, 
moslimleiders, journalisten en activisten in het district Borgerhout. 
 
Deze studie maakt deel uit van een reeks controlerapporten met de titel Moslims in EU-steden. Het richt 
zich op 11 steden in de Europese Unie met een aanzienlijke moslimbevolking: Antwerpen, Berlijn, 
Kopenhagen, Hamburg, Leicester, Marseille, Parijs, Rotterdam, Stockholm en Waltham Forest, Londen. 
 
Voor meer informatie: www.soros.org/initiatives/home  
 

### 
 
De Open Society Foundations werkt aan de opbouw van vitale en verdraagzame democratieën waarvan overheden 
verantwoording verschuldigd zijn aan hun inwoners. Samen met lokale overheden in meer dan 70 landen, 
ondersteunt de Open Society Foundations rechtvaardigheid en mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en 
toegang tot openbare gezondheidszorg en onderwijs. 
 
 
Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen versterken 
en het respect tussen groepen bevorderen. Nagenoeg alle organisaties van etnisch-culturele minderheden zijn via 
federaties aangesloten bij het Minderhedenforum.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


