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SPandoek!

Brexit! Weer een referendum en weer een uitslag die zorgt voor enige paniek bij de 
de Partij van de Macht.

Los van de uitslag - ik zou niet durven 
zeggen of een Brexit nou zo'n goed idee is 
- kan je wel zeggen dat het huidige project 
van de EU onvoldoende steun heeft bij de 
Europeanen. Of dit zorgt voor enige 
zelfreflectie bij de heersende macht, of 
alleen een verdubbelde inzet op angst 
zaaien, ik weet het niet. Tenslotte, het feit 

dat er 50% van de Britten voor en 50% 
tegen een Brexit heeft gestemd, bewijst 
niet dat er geen - iets eenvoudiger en 
minder ambiteus - europees 
samenwerkings verband te bedenken is 
waar een grote meerderheid van de Britten 
(en de rest van de Europeanen) achter zou 
staan!

Meld islamofobie – verslag politiek café 10 juni

Op vrijdag 10 juni was Nadia Benaissa te gast bij het politiek café van de SP Leiden, 
bestuurslid van de Stichting Meld Islamofobie. Deze stichting is anderhalf jaar 
geleden opgericht en heeft als doel uitingen van – fysiek en verbaal – geweld en 
discriminatie jegens moslims in Nederland in kaart te brengen.

Het was namelijk zo dat discriminatie tegen 
andere minderheden, zoals joden of leden 
van de LBTG-gemeenschap, in Nederland 
wel geregistreerd werd, maar discriminatie 
tegen moslims niet. De Stichting hoopt met 
de registratie van binnenkomende 
meldingen de discriminatie jegens moslims 
als een breed maatschappelijk probleem op 
de kaart te zetten. Je kunt immers pas een 
sterk punt maken als je je argumenten 
kunt onderschrijven met behulp van 
objectieve cijfers.

Die cijfers liegen er niet om. In 2015 heeft 
de Stichting Meld islamofobie 150 
meldingen binnen gekregen, op basis 
waarvan het bestuur twee rapporten heeft 
opgesteld. Uit deze rapporten blijkt dat:
– 90% van de slachtoffers van (fysiek 
danwel verbaal, discriminerend) geweld 
vrouw is;
– 89% van de daders bestaat uit witte 
mannen van middelbare leeftijd;
– bij 41% van de gemelde gevallen was er 
sprake van fysiek geweld;
– 67% van de meldingen vond overdag en 
in de openbare ruimte plaats;
– bij 86% van de gevallen werd niet 
ingegrepen door omstanders;
– 58% van de slachtoffers heeft geen 
aangifte gedaan bij de politie;
– bij 7 incidenten werd de aangifte niet 
opgenomen door de politie.

De aard van de incidenten varieerde van 
verbale belediging tot fysiek geweld: 

aanrandingen, slaan, schoppen en spugen. 
Veel slachtoffers willen geen aangifte doen 
omdat ze bang zijn dat politie en overheid 
er toch niets mee zullen doen. Inmiddels 
denken veel moslims ook dat ze misschien 
zelf wel iets hebben gedaan om een 
gewelddadige reactie uit te lokken, omdat 
ze het beeld van ‘de moslim als dader’, dat 
zo welig tiert in de media, als het ware 
hebben geïnternaliseerd.

Nadia besteedde ook uitgebreid aandacht 
aan een specifiek geval van discriminatie 
dat momenteel uitgebreid in het nieuws is, 
namelijk etnisch profileren door de politie. 
Ze citeerde artikel 1 van de Nederlandse 
grondwet, om aan te geven dat etnisch 
profileren in feite gewoon een strafbaar feit 
is:
“Allen die zich in Nederland bevinden 
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is 
niet toegestaan.”

Ze vertelde ook dat organisaties als 
Amnesty International en Controle-Alt-
Delete zich zorgen maken om de situatie in 
Nederland en tips uitvaardigen om deze 
vorm van discriminatie tegen te gaan. Bij 
discriminatie op de werkvloer is het 
tegenwoordig gelukkig zo dat er gewerkt 
wordt met het principe van omgekeerde 
bewijslast: de werkgever moet bij een 
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melding kunnen bewijzen dat er geen 
sprake is geweest van discriminatie.

De grens tussen vooroordeel en 
discriminatie is een dunne en bijna 
iedereen maakt zich weleens schuldig aan 
vooroordelen, zonder het hele verhaal 
achter een kwestie, zoals bijvoorbeeld het 
dragen van een hoofddoek, te kennen. Het 
hebben van vooroordelen is mensen eigen 
en daarom is het nodig om je daarvan 
bewust te zijn en regelmatig kritisch naar 

je eigen opvattingen en denkbeelden te 
kijken. Dat is wat Nadia Benaissa mij op 
deze goed bezochte en levendige 
discussieavond heeft doen inzien en daar 
ben ik haar dankbaar voor.

Website van het Meldpunt Islamofobie: 
https://www.meldislamofobie.org

Klawa Koppenol.

Start van de campagne voor een Nationaal Zorgfonds!

Als leidse SP staan we wel vaker op de markt, en dat weten de vaste bezoekers wel. 
Zaterdag 2 juli stond ons kraampje op een andere plek dan gebruikelijk voor de 
campagne voor het Nationaal Zorgfonds!

Zaterdag 2 juli brachten we de campagne 
voor het Nationaal Zorgfonds voor het eerst 
onder de aandacht van het Leidse publiek. 
Ons kraampje stond pal boven de 
terrasboten van Annies Verjaardag, en 
kreeg de muziek van twee voorbijvarende 
boten erbij! De aandacht ging daarmee 
natuurlijk vooral naar de live muziek. Toch 
reageerden velen verrast en namen een 
folder mee!

Heeft u al getekend voor het Nationaal 
Zorgfonds? Dat kan via de website:
www.nationaalzorgfonds.nl
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Agenda

Check de website voor updates!

Contactgegevens SP Leiden en omstreken:

Fractie

Fractievoorzitter:
Julian van der Kraats, 0615042822, 
jvdkraats.sp@gmail.com

Gemeenteraadsleden:

Han Dirks, 0628738588, 
han_dirks@hotmail.com

Alexandra van den Berg, 0625122322,
volkstuintje44@gmail.com

Ries van Walraven, 0657756366, 
ries.vanwalraven@planet.nl 

Natalie Wanga, 0647213123,
nwanga@tomaatnet.nl

Duo-gemeenteraadsleden:
Mascha den Haan, 0643995102,
mwbdenhaan@gmail.com

Thomas van Halm

Wethouder:
Roos van Gelderen, 0715165019, 
roosvangelderen@gmail.com

Rood:  
Jasper Maassen, 0624948066

Hulpdienst: hulpdienstspleiden@gmail.com,
0646653316

SP-kantoor: “de SPeer”
Marnixstraat 18, 2316EN Leiden,
0715219153 - www.leiden.sp.nl

Bestuur

Voorzitter:
Martine Marijt-Mergler, leiden@sp.nl

Organisatiesecretaris, ledenadministratie, 
Tribunebezorging:
Dirk van den Berg, 0654922238, 
dirkvdberg.sp@gmail.com

Penningmeester:
Erwin Tak, erwintak@tomaatnet.nl

Algemene bestuursleden:

Julian van der Kraats, zie linkerkolom
Han Dirks, wijkbezoek, zie linkerkolom
Ruben Verhasselt, ledenbezoek, politiek café, 
SPeerpunt de Kunst, 0715131972,  
ruben.verhasselt@scarlet.nl

Yvonne Geers
Mustafa Küs
Jasper Maassen, zie linkerkolom
Martien van der Meij
Sander Sauvé
Antoine Theeuwen
Maarjolijn Theunisz

Redactie Over de Rooie:
Tijmen Baarda, Simon de Jong, Inti Pelupessy, 
John Kettenis

Kopij is welkom en dient op dinsdag 6 
september 2016 door ons ontvangen te 
zijn. 
Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of 
naar ons partijpand op de Marnixstraat!
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