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1. Algemeen
In het zevende jaar van haar bestaan werden 1242 meldingen bij het MDI
gedaan, in totaal over 1496 uitingen op Internet. Dit is wederom een lichte
stijging ten opzichte van 2002. In dat jaar ontving het MDI 1008 meldingen,
echter over een groter aantal uitingen, 1798. Terwijl het aantal meldingen steeg,
daalde het aantal uitingen per melding. Gemiddeld lag het aantal meldingen in
2003 op 23 per week en het aantal uitingen op 28 per week.
Het MDI behandelde in 2003 in totaal 122 informatie– en adviesaanvragen.
Conclusies over 2003:
•

Het aantal meldingen is gestegen maar het aantal gemelde uitingen is
gedaald.

•

De bereidheid tot het verwijderen van strafbare uitingen op Internet stijgt
waardoor het verwijderingpercentage van het MDI is toegenomen tot 95,3
procent.

•

Meldingen over Antisemitische uitingen zijn licht gedaald, maar in 2003 is
Antisemitisme de grootste categorie gemelde uitingen met Islamofobie op
de tweede plaats. Het grootste gedeelte van de Antisemitische uitingen
wordt gedaan met als excuus dat dit 'anti-zionistische' of 'anti-Israel'
uitingen zijn.

•

De categorieën ‘Seksuele voorkeur’, ‘Discriminatie van Marokkanen’ en
‘Discriminatie van Turken’ zijn flink gedaald.

•

De categorie ‘Anti-zwart racisme’1 is ten opzichte van 2002 verdubbeld.

•

De verharding op Internet zet door. Oproepen en aanzetten tot geweld is,
net als In Real Life, gemeengoed geworden.

•

Extreemrechts gedachtegoed op Internet vindt steeds meer weerklank,
ondanks de versplintering en verdeeldheid binnen extreemrechts.

•

De meeste meldingen in 2003 gaan over webfora.

•

Steeds meer Internetgebruikers weten de weg te vinden naar het MDI.

Dat het aantal gemelde uitingen over 2003 is teruggelopen is helaas geen reden
tot optimisme. Opnieuw constateert het MDI, ondanks een lichte daling van het
aantal antisemitische uitingen, een groter gehalte antisemitisme en Holocaust
ontkenning ten opzichte van andere vormen van discriminatie. Discriminatie
gericht tegen Moslims liep iets terug, van 291 uitingen in 2002 naar 231 het
afgelopen jaar, maar blijft zorgelijk hoog. Ook de verdriedubbeling ten opzichte
van 2002 van ‘anti-zwart racisme’ en het aanhouden van de verharding in de
aard van de uitingen stemt niet positief. Steeds meer jongeren van allerlei
afkomst kunnen zich vinden in extreem gedachtegoed.
Goed nieuws is wel dat steeds meer Internetgebruikers de weg weten te vinden
naar het MDI, wat haar weerslag heeft in het aantal meldingen.

1 discriminatie gericht tegen mensen van Surinaamse, Antilliaanse of Afrikaanse afkomst
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1e lijnsactiviteiten, meldingsafhandeling

2. 2003 in cijfers
Meldingen

2003

2002

Aantal meldingen

1242

1008

Aantal gemelde uitingen

1496

1798

Gemelde uitingen verdeeld in categorieën en subcategorieën
Discriminatie op ‘ras’, huidskleur, nationaliteit of
afkomst

2003

2002

Discriminatie van asielzoekers/vluchtelingen/illegalen

5

18

Roma en Sinti

1

3

Aziaten

1

7

Discriminatie van autochtone Nederlanders

50

76

Discriminatie van Surinamers, Antillianen, Afrikanen (‘Antizwart’ racisme)

99

36

Discriminatie van Marokkanen

59

214

Discriminatie van Turken

47

102

Overig afkomst of nationaliteit2

387

243

Antisemitisme

477

533

Holocaust ontkenning

37

51

231

291

Christendom of anders

10

7

Geslacht

12

7

Handicap

2

7

Seksuele voorkeur

44

80

Antisemitisme

Discriminatie op basis van religie
Islam

Discriminatie andere gronden

2 Gebruik van de begrippen allochtonen, migranten, buitenlanders, Duitsers, Polen, etc.

6

Leeftijd

3

7

2

-

29

114

Levensovertuiging of politieke overtuiging
Anders
Totaal

Bijkomende categorieën

1496

1798

2003

2002

Bedreiging en stalking

10

31

Aanzetten/oproepen tot geweld

121

143

Verkoop van Militaria of publicaties

-

2

Jihad recrutering of oproepen tot jihad

5

-

Additioneel ontvangen (buiten de 1242 meldingen) 2003
Niet voor MDI, doorgezonden
Kinderporno

256

In Real Life (Discriminatie Fysieke Wereld)

40

Gemelde uitingen uitgesplitst naar locatie/media op Internet
2003
Websites
490
Webfora/discussiefora
555
Usenet (nieuwsgroepen)
24
Chatboxen (webchat)
17
IRC (Internet Relay Chat)
ICQ (Page & chatsysteem)
e-mail
172
e-mail spam
190
MP3’s of andere geluidsfiles (via Napster, Kazaa of ander P2P
32
netwerk of webpagina)
Mailing lists
SMS/Web
Video (via webpagina’s of P2P netwerk)
3
Online games
4
Overig (telnet, hacking, port sniffing)
9
IRL
n.v.t.
Totaal
1496

7

2002
548
899
28
11
2
195
24
2
4
10
6
69
1798

Geografische Locatie van de uitingen
2003
1051
409
36
1496

2002
1616
119
63
1798

Strafbaar3

2003
797

2002
1238

Niet strafbaar
Eenvoudige belediging4
Tendentieus
Onschuldig

25
551
57

97
265
55

Totaal niet strafbaar

633

417

Doorverwezen naar Meldpunt Discriminatie Internet in het
buitenland, niet getoetst
Geen exacte locatie gekregen - niet toetsbaar
IRL (In Real Life) & kinderporno, doorverwezen
Totaal

22

n.v.t.

44
n.v.t.5
1496

29
114
1798

Locatie in Nederland
Locatie in het buitenland, Nederlandstalig
Locatie in het buitenland, anderstalig
Totaal
Ernst van de uitingen

Afhandeling door MDI
2003
2002
Verzoeken tot verwijdering verzonden over strafbaar
bevonden uitingen
Rechtstreeks aan plaatser of eigenaar uitingen
396
843
Nederlandse Internet Service Provider (ISP) gevraagd om
86
27
verwijdering of andere actie
Buitenlandse ISP gevraagd om verwijdering of andere actie
173
11
Subtotaal
655
881
Geen verzoek tot verwijdering verzonden
Uitingen bijgevoegd in bestaand aangiftedossier
28
7
Strafbaar, uitingen bijzonder extreem, indien mogelijk bestemd
26
5
voor aangifte
Uitingen in gedane aangiftes
n.v.t.
70
Strafbaar, aangifte door melder gedaan, bemiddeld
1
1
Strafbaar, reeds verwijderd voor verzoek kon worden
8
11
gezonden
Kazaa, strafbaar maar verwijdering niet mogelijk
18
n.v.t.
Chat, strafbaar maar verwijdering niet mogelijk
11
n.v.t.
Locatie in het buitenland, verwijdering niet mogelijk
50
38
Subtotaal
142
132

3 Na toetsing aan de wet strafbaar geacht door het meldpunt
4 Belediging van individuen
5 Discrepantie veroorzaakt door wijzigingen in registratiemethode
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Niet strafbaar, geen verzoek tot verwijdering
443
n.v.t.
e-mail spam, niet strafbaar, geen verzoek tot verwijdering
190
197
Doorverwezen naar Meldpunt Discriminatie Internet in het
22
28
Buitenland, niet getoetst
Geen locatie gekregen, niet toetsbaar
44
n.v.t.
Subtotaal
699
225
Totaal

1496

1238

2003
624
31
655

2002
557
324
881

Resultaten
Verwijderd
Niet verwijderd
Totaal
Eindresultaten & follow-up 2003
Niet verwijderd
Provider heeft gebruiker waarschuwing gegeven na klacht
van MDI, geen verdere actie
Account opgeheven door provider na klacht van MDI, geen
verdere actie
Uitingen bijzonder extreem, geen verzoek gezonden, indien
mogelijk aangifte
Totaal uitingen bestemd voor beoordeling door
Openbaar Ministerie

31
-11
-7
+26
39

Melders en plegers
Uitingen gemeld door:
Meldpunt of Anti Discriminatiebureau
Meldpunt Discriminatie Internet in Buitenland
Andere belangenbehartigers
Individuen, bedrijven en organisaties
Totaal

2003
31
5
18
1442
1496

2002
40
n.v.t.
65
1693
1798

2003
860
85
551
1496

2002
1486
105
207
1798

Uitingen gepleegd door:
Individuen
Organisaties, bedrijven, politieke partijen of overheden
extreemrechtse organisaties of partijen
Totaal
Spam 2003
Spam-actie ‘extreemrechts.com’
Spam-actie ‘Eigen volk eerst - extreemrechts.nl’
Spam-actie ‘Stuur dit door als je een echte Nederlander bent’
Totaal
Andere communicatie 2003

9

170
4
16
190

Diversen
Ontvangen haat, scheld & dreigberichten
2e lijnsactiviteiten 2003

103

Voorlichting, adviezen naar aanleiding van vragen, contacten.
Individuen
Politie
Meldpunten of ADB’s
Providers
Scholen
Scholieren
Universiteiten of Universitaire instellingen in Nederland
Studenten
Overheid
Buitenlandse Overheden
Bedrijven
Politieke partijen
Omroepen
Andere organisaties

49
3
23
1
7
16
3
3
8
2
7

Totaal

122

Kennisoverdracht
Meldpunten of ADB’s online gebracht
Meldpunten of ADB’s geadviseerd
Website gemaakt voor Meldpunten of ADB’s
Meldpunten of ADB’s geholpen bij bouw van website

4
-

Publiciteit
Perscontacten
Mediamomenten

24
5

3. Locaties op Internet
Webfora en websites

Het grootste aantal uitingen die het
MDI in 2003 moest beoordelen
betrof materiaal op webfora (555
uitingen) en op websites (490
uitingen). Terwijl in 2002 jaar het
grootste aantal uitingen op webfora
afkomstig was van Maroc.nl en
andere Maghreb-fora was de
koploper over afgelopen jaar het
Nederlandstalige webforum van de
neo-nazi site Stormfront. Het ging
daarbij voornamelijk om antiMoslim en anti-Joodse uitingen.
Helaas valt tegen Stormfront gezien
haar fysieke locatie (Verenigde
Staten) weinig te doen. Het MDI zal
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in de komende periode zoveel mogelijk proberen Nederlandse plaatsers van
strafbare uitingen op Stormfront aan te pakken. Het aantal gemelde uitingen
over Maroc.nl liep in 2002 terug tot 17. Helaas ontvingen wij nog 64 meldingen
over uitingen op andere Maghreb-webfora. Het webforum Indymedia verbeterde
haar verwijderbeleid, voornamelijk naar aanleiding van de publiciteit rond onze
aangifte. Ontvingen wij in 2002 nog 59 meldingen over Indymedia, het afgelopen
jaar was het er nog maar 1. Extreemrechtse websites en webfora zoals Holland
Hardcore, Blood & Honour Nederland, Weerwolf, Democrates, NNP, NNJ, NVU,
Nieuwrechts, Graverdammer en andere waren samen goed voor 69 gemelde
uitingen. Polinco, tot 2002 jaar nog het meest populaire Nederlandstalige
extreemrechtse webforum (38 gemelde uitingen in 2002) was in 2003
voornamelijk offline vanwege een server-crash. Men is onlangs weer voorzichtig
gestart met een nieuw webforum, maar de meeste Polinco-gebruikers lijken de
wijk genomen te hebben naar andere extreemrechtse webfora zoals Stormfront
en Nieuwrechts.
Over nieuwkomer geenstijl.nl, een interactief weblog dat zich voornamelijk
kenmerkt door een hoog gehalte aan onder andere schelden en provoceren,
werden 17 uitingen gemeld, voornamelijk anti-Marokkaans en anti-Moslim.
Nieuwsgroepen

Over Usenet, de Internet nieuwsgroepen, werden 24 uitingen gemeld, 4 minder dan in 2002.
Terwijl het gehalte aan discriminerende postingen nog steeds hoog is, komen er nauwelijks
meldingen over en lijkt het er op dat melders (en de meeste Internetgebruikers) steeds meer
onbekend zijn met het verschijnsel Usenet of kiezen voor de gebruiksvriendelijke en
overzichtelijke webfora.
Spam

Er werden 190 uitingen gemeld die
3 verschillende zogenaamde
spamruns betroffen, oftewel het op
grote schaal versturen van
ongewenste (reclame)berichten. In
2002 kreeg het MDI veel meldingen
over de zogenaamde Patriot-spam,
door een extreemrechtse activist gezonden aan honderdduizenden Nederlanders.
Afgelopen jaar deed zich hetzelfde voor met de spam-actie ‘extreemrechts.com’,
verzonden door waarschijnlijk dezelfde persoon. In deze spam werden
ontvangers opgeroepen de website www.extreemrechts.com te bezoeken,
waar men links kon vinden naar extreemrechtse organisaties. De spam werd
verzonden door misbruik te maken van mailservers in diverse landen en de
website stond online bij een hostingprovider in India. Het MDI heeft alle
eigenaren van deze mailservers op de hoogte gesteld van het misbruik en de
hostingprovider de website laten verwijderen aangezien er gebruik werd gemaakt
van valse eigendomsgegevens.
Skinheads Groningen website

4. Effectiviteit
Van 797 uitingen constateerde het Meldpunt
dat er sprake was van strafbaar materiaal.
Naar aanleiding hiervan werden 655 verzoeken
tot verwijdering gezonden. In 624 gevallen
werd dit verzoek opgevolgd door verwijdering
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en in 31 gevallen niet. Het verwijderingpercentage van het MDI dat in 2002 als
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en een verharding in de
maatschappij terugliep naar 63% is in 2003 flink gestegen tot 95,3% waarmee
het MDI zelfs boven haar verwijderingpercentage van 2001 (90%) komt.
In 18 van de 31 gevallen gaf de provider een waarschuwing aan de plaatser van
de uiting of hief het Internetaccount of website van de gebruiker op. Het MDI
acht verdere actie op deze uitingen niet nodig. Op de overige 13 uitingen en 26
uitingen waarover gezien de extremiteit geen verzoek tot verwijdering is
gezonden zal verder onderzoek en actie volgen.
Hoofdcategorieën 2003

Antisemitisme en Holocaust
ontkenning 514
Islamofobie 231

600
500

Discriminatie van Marokkanen
59

400

Discriminatie van Turken 47

300

Overig afkomst of nationaliteit
387

200

Seksuele voorkeur 44

100

Discriminatie van autochtone
Nederlanders 50

0

In 142 gevallen zond het Meldpunt om diverse redenen geen verzoek tot
verwijdering (zie ‘afhandeling door MDI’).
Ook in 2003 kwamen er meer meldingen over uitingen op websites en webfora
op websites. Er is sprake van een spectaculaire groei in het aantal gemelde
uitingen op webfora ten opzichte van andere locaties op Internet.
5. Soort meldingen & trends
In het vorig jaarverslag stond: ‘Discriminatie tegen mensen van Surinaamse,
Antilliaanse of Afrikaanse afkomst (anti-zwart racisme) komt op het Nederlandse
gedeelte van Internet nauwelijks voor. In totaal werden hierover 36 uitingen
gemeld.’ De categorie ‘Anti-zwart racisme’ is ten opzichte van 2002 bijna
verdriedubbeld tot 99 gemelde uitingen. De meeste van deze uitingen werden
gedaan op kleine extreem-rechtse webfora en MSN-group sites van extreemrechtse jongeren.
Anti-zwart racisme op extreemrechts webforum

Alle kanker negers moeten dood May 16 2003, 7:18 PM
ik ben het er mee eens hoor, kutzwarten!
het land is vol, de grenzen moeten dicht!!!!!1
Helemaal gelijk: een .50 bij de grenz en afschieten
die kanker negers
12

Meldingen over Antisemitische uitingen zijn licht gedaald, maar in 2003 is
Antisemitisme de grootste categorie gemelde uitingen met Islamofobie op de
tweede plaats. Het grootste gedeelte van de antisemitische uitingen en de
uitingen waarin de Holocaust wordt ontkend worden gedaan onder het mom van
'antizionistische' of 'anti-Israel' uitingen. Het ‘traditionele’ Antisemitisme kwam
meestal vanuit extreemrechts, het huidige Antisemitisme komt uit bredere kring,
waaronder linkse groepen en Moslims. Deze conclusie stuit op irritatie en verzet.
Het is niet leuk om te horen dat ook anderen dan extreemrechts in staat zijn tot
het plegen van discriminatie, maar dat is wel de realiteit.

De staat israel gesticht vanwege de Holocaust mythe Mee eens! Assalamou alaykoum, Als de
holocaust geen mythe is waarom worden dan de namen van de 6 miljoen joodse slachtoffers niet
openbaar gemaakt? Zolang dit niet gebeurt zal de holocaust voor veel mensen een myhte blijven.
Je kan natuurlijk niet voor eeuwig blijven roepen "6 miljoen" zonder feitelijke gegevens te
overleggen. Laten we zeggen dat er wel 6 miljoen slachtoffers zijn geweest en dat iedere
slachtoffer ongeveer 40 rouwdagen verdient, dan hebben we nu meer dan 50 jaar gerouwd en dat
lijkt me genoeg voor 6 miljoen. Nu willen we feiten zien, namen, geboortedata, komaf enz. Ik
zal je wat vertellen, deze feiten zullen nooit komen, simpelweg omdat uiteindelijk toch
toegegeven zal worden dat de holocaust een mythe was en een van de grootste joodse comploten
aller tijden. Met de dag komen er gegevens boven water die bevestigen dat de WOII met joods
geld is gefinancieerd. Daarnaast zijn gedurende WOII prompt veel Ziegeuners spoorloos
verdwenen. Ja, ook hier is een plus een snel uitgerekend. En wat je wat grappig is, tijdens mijn
reis door Israel heb ik ongeveer 7 joden gesproken die twijfelen aan de echtheid van de
Holocaust, en dat waren mensen met een WO-niveau. Zoals je ziet, voelen veel meer mensen dan
Nazi's en arabieren dat de rouwperiode is afgelopen en dat we nu best wel kritisch mogen vragen
naar de werkelijkheid zonder gelijk te worden beschuldigd van antisemitisme of jodenhaat. Ik
vind jodenhaat toepasselijker op deze problematiek omdat niet iedereen die joden haat problemen
heeft met arabieren! Assalamou alaykoum Syntiximo
Holocaust ontkenning op Maghreb-webforum

Over de eerste 70 dagen van 2004 werden er bij het MDI alweer 187 uitingen als
zijnde antisemitisch gemeld. De categorieën ‘Discriminatie van Marokkanen’ en
‘Discriminatie van Turken’ zijn flink gedaald. Ook discriminatie gericht tegen
Moslims liep iets terug, van 291 uitingen in 2002 naar 231 het afgelopen jaar,
maar blijft zorgelijk hoog. Deze tendens lijkt zich voort te zetten: de eerste 70
dagen van 2004 werden er 53 uitingen als zijnde Moslimhaat gemeld. De in

Stop de Afrikanisering en de Aziatisering. Dat wil zeggen: STOP DE
ISLAMISERING!!!
Amerika, Europa en Nederland, trek ten strijde tegen dit achterlijke en
imperialistische geloof.
Bescherm onze kinderen, vrouwen en bejaarden. EIGEN VOLK EERST!!!
Moslimhaat op ‘Nederlands’ webforum

Nederland ontstane sfeer ten aanzien van allochtonen, de integratiedebatten,
incidenten in de samenleving, de angst voor terrorisme, de verdeeldheid over de
oorlog tegen Irak, dit alles is voor sommigen reden om (op Internet) anti-Moslim
uitingen te doen. Net als In Real Life is Moslimhaat en het neerzetten van een
negatieve sfeer ten opzichte van Moslims modieus en steeds meer een
geaccepteerd verschijnsel, waarbij het niet blijft bij kritiek. Uitingen zoals ‘sloop
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alle Moskeeën’, ‘Moslimtuig uitroeien’ en ‘alle tering Moslims het land uit’ komen
meer en meer voor en zijn niet meer alleen bij extreemrechts te vinden maar ook
op veel andere webfora. De aanhoudende verharding van de uitingen stemt niet
positief. Oproepen en aanzetten tot geweld is, net als In Real Life, aan de orde
van de dag. Ondanks de organisatorische versplintering en verdeeldheid binnen
extreemrechts neemt haar invloed op Internet toe, in de vorm van jongeren die
in een hoog tempo bij gratis providers kleine websites opzetten, waarop zij
racistisch en nazistisch materiaal plaatsen, of webforums. De marginaliteit van
extreemrechts die wellicht In Real Life valt te concluderen gaat op Internet niet
Extreemrechtse website
op.
Steeds meer Internet-gebruikers
van allerlei afkomst kunnen zich
vinden in extreem gedachtegoed
en dragen dit ook actief uit.
Het MDI kreeg over 2003 vijf
meldingen over jihad-sites en
jihad-recrutering sites en
tientallen uitingen waarin wordt
opgeroepen tot geweld tegen
‘witte Nederlanders’, ‘witte
westerlingen’ , Joden of de
Verenigde Staten. Een van de
Jihad sites, ‘Sluitjeaan’, had ook
antisemitische onderdelen (Protocollen van de Wijzen van Zion) en onderdelen
waarin de Holocaust word ontkend. Aangezien de site 7 verschillende ‘mirrors’
had bij providers voornamelijk in de Verenigde Staten, heeft het MDI deze sites
in samenwerking met ADL en Jugendschutz (twee andere leden van het INACHnetwerk) verwijderd gekregen. Sinds 1 januari 2004 heeft het MDI bovendien al
weer 10 meldingen ontvangen over nieuwe jihad-sites. Ook vanuit
extreemrechts kwamen veel oproepen tot geweld, voornamelijk tegen Moslims.
Maar ook ‘gewone’ bedreigingen zijn tegenwoordig op Internet schering en
inslag.
Het aantal gemelde uitingen over seksuele voorkeur (homohaat) nam af, van 80
over 2002 naar 44 over 2003. Het aantal gemelde uitingen met betrekking tot
discriminatie van autochtonen (witte Nederlanders) ging ook omlaag; van 76
over
2002 naar 50 over 2003. De categorieën ‘Discriminatie asielzoekers,
vluchtelingen & illegalen (5 uitingen),
Roma & Sinti (1 uiting), Aziaten (1 uiting),
Christendom of anders (10 uitingen),
geslacht (12 uitingen), handicap (2
uitingen), leeftijd (3 uitingen),
levensovertuiging of politieke overtuiging
(2 uitingen) zijn allen in 2003 klein
gebleven en wijken niet veel af van de
getallen over 2002. De categorie ‘Overig
afkomst of nationaliteit’ (387 gemelde
uitingen) betreft generiek gestelde uitingen
gericht tegen buitenlanders, allochtonen en
Foto op extreemrechtse website
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migranten.

6. Ernst van de gemelde uitingen
797 van de 1496 gemelde uitingen werden door het MDI als strafbaar
beoordeeld. Dat is meer dan de helft maar een flinke verbetering ten opzichte
van 2002, over dat jaar noteerden wij 1238 strafbare uitingen op 1798 gemelde
uitingen. 633 gemelde uitingen waren niet strafbaar, maar slechts 57 daarvan
beoordeelden wij als onschuldig. In de resterende gevallen ging het om
eenvoudige belediging (25) en om 551 uitingen die weliswaar (net) niet strafbaar
zijn maar die wel degelijk aanzetten tot intolerantie en een verslechtering van de
verhouding tussen de bevolkingsgroepen in Nederland. Bij de 797 strafbare
uitingen was er bovendien in 121 gevallen sprake van aanzetten of oproepen tot
geweld en in 10 gevallen van bedreiging of stalking.
Teksten op webforum

Het blanke ras zal overwinnen, ook al moet de oorlog nog
beginnen. De BLANKE zege staat al vast, alle ZWARTEN worden vergast!!!
HOUZEEEEE Kameraden!! Nederland ontwaak wat is er aan de hand, we hebben
niks te zeggen in ons eigen land... open jullie ogen en zullen zien dat
de allochtonen een zwerm parasieten zijn die steeds groter wordt, oftewel
een plaag voor de samenleving. En wat doe je met een plaag..? JUIST !
UITROEIEN! Dus kom op voor je vaderland en trek ten strijden met het
vaandel in de hand EIGEN VOLK EERST !!!
DOOD AAN DE NEGERS EN JODEN EN TURKEN EN
MARROKANEN EN DIE ANDERRE BUITENLANDERS []
tegen de tijd dat de pleuris uitbreekt tegen die zwarten sta ik vooraan
bij het asielzoekers centrum en dan wordt het prijs schieten hoe minder
zwarten hoe witter ons land wit is puur puur is echt en goed

7. Aangiftes

Jihad website

Het Openbaar Ministerie
Amsterdam besloot in
december 2003 om geen
vervolging in te stellen naar
aanleiding van de aangifte die
het MDI in 2002 heeft gedaan
over discriminerende uitingen
op het webforum van
Maroc.nl. Het OM stelde dat
de uitingen weliswaar
strafbaar zijn maar dat
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aangezien het bestuur van de stichting Maroc.nl in een gesprek verbetering heeft
beloofd met betrekking tot het ''geschoond'' houden van hun website, er niet zal
worden vervolgd. Het OM stelde wel dat zij de ontwikkelingen op het forum van
maroc.nl zullen blijven volgen. Het MDI deed
over 2003 slechts 3 aangiftes over discriminatie. Een aantal dossiers is
aangehouden en er wordt bekeken of hier alsnog actie op moet volgen.
8. Contacten, advies, kennisoverdracht
Op 28 maart 2003 organiseerde het MDI een eendaagse cursus ‘Internet
toeleiding’. Hieraan namen 15 ADB’s en Meldpunten deel. Alle deelnemers waren
tevreden over de cursus en 12 gaven zich op voor een vervolgcursus. Deze zal
waarschijnlijk door het MDI in het najaar van 2004 worden georganiseerd.
Gezien het gehalte van Internetpresence (alle ADB’s en Meldpunten hebben nu
een Internetaansluiting en gebruiken e-mail, bijna alle Melpunten en ADB’s
hebben een website) beschouwt het MDI het traject ‘toeleiding Meldpunten en
ADB’s’ als bijna afgerond.
Nederlands Neo-nazi webforum

In 2003 heeft het MDI diverse malen politiefunctionarissen (technisch) bijgestaan
en heeft een cursus Internet techniek van een dagdeel gegeven aan de
verantwoordelijke functionaris Discriminatie van het Regiokorps
Amsterdam/Amstelland.
9. Samenwerking
Het MDI werkt als lid van de Landelijke Vereniging voor Meldpunten en ADB’s
nauw samen met de diverse bureaus die discriminatie In Real Life behandelen. In
januari 2003 resulteerde dit onder andere in een aangifte samen met het ADB
Zaanstreek/Waterland tegen een drietal jongeren die actief waren op het
Nederlandstalige webforum van Stormfront maar ook In Real Life activiteiten
ontplooiden in de regio Zaanstreek. Een van de jongeren werd medio 2003
veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. Het MDI werkt indien nodig en
waar mogelijk samen met relevante instellingen op haar terrein.
10. Internationaal
INACH
De internationale samenwerking in het International Network Against Cyber Hate
(INACH) begint haar vruchten af te werpen. Door de samenwerking met collega’s
in Duitsland en de Verenigde Staten was het MDI onder andere in staat de jihad
recruitement site ‘Sluitjeaan’ van het Internet verwijderd te krijgen. De jaarlijkse
INACH conferentie met als thema ‘International law and monitoring’ was dit jaar
in Mainz.
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Het MDI ondersteunt de organisaties in Polen en Frankrijk bij het oprichten van
Meldpunten Discriminatie Internet aldaar.
In 2003 zond het MDI 22 gemelde uitingen ter afhandeling door naar INACHbureaus in het buitenland en ontving 5 gemelde uitingen van de bureaus in het
Buitenland met betrekking tot discriminatoir materiaal op het Nederlandse
gedeelte van Internet.

Uit het INACH Persbericht:
On 24 and 25 October members, candidate members and experts from 7 European countries
and the USA met in Mainz, Germany for the second annual conference of the International
Network Against Cyber Hate(INACH) on International law and Monitoring.
INACH has members in The Netherlands, Germany, Belgium and Switzerland and is aiding
organizations in Denmark, France, Ireland, Poland, Russia and Sweden to set up Complaints
Bureaus. INACH also works together with the Anti Defamation League in the United States.
Day 1
The first day of the conference was dedicated to Network developments. The participants were
welcomed by Dr. Richard Hartmann from the Rheinland-Pfalz ministry for education, women
and youth who stated that the ministry "expressly supports the objectives as well as the
commitment of INACH" The INACH secretariat presented an overview of the work done in the
past year. The two most important accomplishments being a 'How to' CD-Rom for starting
complaints bureaus with all ingredients that are needed to start. Secondly the CaseBase was
presented. CaseBase is a mutual database of racist/discriminatory websites with transnational relevance. Another important development is interventions and presentations at
several OSCE meetings by the Dutch Complaints Bureau for Discrimination Internet on behalf
of INACH. On initiative by France the EU has proposed a special OSCE meeting dedicated to
Hate on the Internet to be held in 2004.
Day 2
After introductory remarks by Professor Bertil Cottier (Swiss Institute for Comparative Law)
and Brian Marcus (Director of Internet Monitoring Anti Defamation League, USA) all
participants engaged in a lively discussion on developing international strategies using
national and international laws and guide lines and on how to streamline monitoring of the
Internet so al data that is collected is comparative. The 'sluitjeaan' website, a Jihad
recruitment site with Antisemitic material on it was the perfect example of the power of
international co-operation within the network. Sluitjeaan (join us) was made and maintained
from the Netherlands, the main site hosted in India and had 5 mirror sites in the USA and
elsewhere. The combined efforts of the Dutch complaints bureau, Jugendschutz.net, ADL and
another American organisation made it possible to have the site and all its mirrors removed
within 2 weeks.

OSVE
Presentaties en interventies op diverse bijeenkomsten van de Organisatie voor
Samenwerking en Veiligheid door het MDI namens INACH hebben er toe geleid
dat Frankrijk een OSVE conferentie in Parijs over haat op het Internet
organiseerd in juni 2004. Het MDI, in haar rol van INACH secretariaat is nauw
betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen van deze conferentie.
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11. Voorlichting/bewustwording
De educatieve CD-rom ‘Haat op het Internet’, gericht op leerkrachten, opvoeders
en jongeren loopt enige vetraging op maar zal uiterlijk juni 2004 uitkomen. In
2003 beantwoorde het MDI 122 vragen van personen en instellingen over
discriminatie op Internet. Het MDI schreef voor de educatieve website ‘Lonsdale
News’ (www.lonsdalenews.nl) het hoofdstuk ‘Racisme op Internet’
(http://www.lonsdalenews.nl/racisme.html) en had regelmatig een advertentie in
De Groene Amsterdammer, het Auschwitz Bulletin en het blad Alert!
12. Nieuwe website
In augustus 2003 kregen zowel het Meldpunt (www.meldpunt.nl) als de stichting
Magenta (www.magenta.nl) een nieuwe website, belangeloos ontworpen door
website designer Jolie van de Klis (www.jolie.nl). Beide sites zijn overzichtelijk en
gemakkelijk te navigeren en voldoen aan de eisen die worden gesteld aan
websites van professionele organisaties.
13. Tot slot

Holocaust ontkenning op de Dutchpal site

Voor het lopende jaar verwachten wij, gezien
de cijfers van de eerste tweeënhalve maand
(409 meldingen over 644 uitingen) meer
meldingen over meer uitingen dan in 2003. Wij
menen dat de harde opstelling ten aanzien van
discriminatie op Internet, het handhaven van
de wet door het doen verwijderen van
uitingen, ook afgelopen jaar haar waarde heeft
aangetoond; meer dan ooit werd er in 2003
gevolg gegeven aan deze verzoeken.
Bovendien nam het gehalte aan strafbare
uitingen af. Wel is het zo dat de meldingen die
het MDI jaarlijks binnenkrijgt het topje van de
ijsberg is voor wat betreft discriminatoire
uitingen op Internet. Niet alles wordt gemeld.
Een vluchtige rondgang langs webfora en
nieuwsgroepen leert al snel dat er nog wel het
een en ander moet gebeuren voordat Internet
een veilige en prettige omgeving is.

Ronald Eissens, directeur
maart 2004
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