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1.

Algemeen

In het zesde jaar van haar bestaan lag het aantal bezoekers van de MDI website
op 22.997 (ca.63 per dag). Er werden 1008 meldingen gedaan en het meldpunt
ontving 86 informatieaanvragen en/of adviesaanvragen. Het aantal meldingen
lag op gemiddeld 19 per week. In totaal beoordeelde het MDI 1798 uitingen die
werden gemeld, een gemiddelde van 34 uitingen per week. Het afgelopen jaar
ontving het Meldpunt 1008 meldingen over 1798 uitingen, t.o.v. de 691
meldingen en 1081 in 2001 een stijging van 30% meer meldingen en 70% meer
uitingen.
Van 1238 uitingen constateerde het Meldpunt dat er sprake was van strafbaar
materiaal. Naar aanleiding hiervan werden 881 verzoeken tot verwijdering
gezonden. In 557 gevallen werd dit verzoek opgevolgd door verwijdering en in
324 gevallen niet. Van deze 324 uitingen zal over 143 aangifte worden gedaan
(26 dossiers) en 169 zullen worden voorgelegd aan het OM/LECD voor verdere
toetsing. In 357 gevallen zond het Meldpunt om diverse redenen geen verzoek
tot verwijdering (zie 12. ‘afhandeling door MDI’)
Wederom lag het accent lag op meldingen over websites en discussiefora op
websites. Er is sprake van een spectaculaire groei in het aantal gemelde uitingen
op webfora (899) die gelijke tred houdt met de populariteit en groei van webfora
als discussiemiddel op Internet. Usenet, de zogenaamde nieuwsgroepen, waar
nog steeds veel discriminerende uitingen worden geplaatst, lijkt aan bekendheid
en populariteit steeds meer in te boeten. Gedurende 2002 werden er slechts 28
uitingen gemeld.
2002 was niet alleen het jaar van de webfora maar vooral ook het jaar van
antisemitisme en moslimhaat op Internet. De opkomst van de LPF, de moord op
Pim Fortuijn, de maatschappelijke onrust die dit tot gevolg had en de reacties
van de politiek zorgden voor een overvloed aan anti-Moslim en anti-buitenlander
uitingen op Internet. De ingezette sfeer dat ‘men dingen bij de naam moet
noemen’ en ‘de problemen moet kunnen bespreken’ doet het misschien goed in
een In Real Life setting, op Internet, waar velen toch al van mening waren dat
alles kan en mag, zorgde dit voor een stevige toename van haat en intolerantie.
Opvallend hierbij is dat er een sterke begripsvervuiling plaatsvindt. Termen zoals
Marokkaan, Moslim, Turk en buitenlander zijn nogal uitwisselbaar geworden. Er
werden in 2002 291 anti-Islam uitingen gemeld en nog eens 316 uitingen gericht
tegen Marokkanen en Turken.
De situatie in het Midden-Oosten is voor velen aanleiding om kritische uitingen te
doen, daarbij vaak het verschil tussen kritiek op een staat of regering (in dit
geval Israël) en antisemitisme uit het oog verliezend. Vooral op Internet was dit
het geval, waarbij helaas moet worden geconcludeerd dat 90% van de gemelde
antisemitische uitingen zich bevonden op Moslim-webfora. Een gedeelte van deze
uitingen betrof de recycling van klassieke antisemitische producten zoals
bijvoorbeeld de Protocollen van de wijzen van Zion. Ook Holocaust ontkenning
als component van antisemitisme deed hier flink opgeld.
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Victory

Re: Strafklacht tegen Gretta
Duisenberg

Victory
Slave of Allah

03-10-2002 10:19

Re: Strafklacht tegen Gretta Duisenberg
Citaat:
Geplaatst door i love israel
Op de vraag hoeveel handtekeningen zij voor een
petitie tegen de joodse staat hoopt te vergaren,
antwoordde zij na enig nadenken met de uitroep: "Zes
miljoen!"

Lid sinds: Dec 2001
Locatie:
Aantal berichten: 2023
bron: www.telegraaf.nl

Status:
Er zijn geen bewijzen dat zij daarmee de jude bedoelde. En er
zijn helemaal niet 6 miljoen jude getötet.
Voorbeeld van Holocaust ontkenning op Maroc.nl

Met respectievelijk 607 uitingen gericht tegen Moslims, Marokkanen en Turken en
584 uitingen gericht tegen Joden kunnen we concluderen dat Moslimhaat en
Antisemitisme op Internet beiden flink zijn toegenomen (over 2001 werden er
125 anti-Moslim uitingen gemeld en 194 antisemitische uitingen) en in het
afgelopen jaar gelijke tred hielden.
Discriminatie op Internet is niet langer exclusief het domein van extreemrechtse
groepen of rechts-extremisten. Van de 1798 gemelde uitingen in 2002 was
slechts een klein gedeelte, 207 uitingen, van deze groep afkomstig. Steeds meer
‘gewone burgers’ gaan zich te buiten aan discriminatie op Internet, iets waar de
huidige tijdsgeest zeker een rol in speelt.
De dreigende oorlog met Irak, de voortdurende ellende in het Midden-Oosten,
het oprichten van een Nederlandse afdeling van de Arabisch-Europese Liga, het
na de moord op Pim Fortuijn ingezette beleid t.a.v. asielzoekers en etnische
minderheden, dit alles zal ongetwijfeld aanleiding zijn voor nog grotere
tegenstellingen binnen de samenleving en dus op Internet. Om op Internet (en
daarbuiten) te werken aan het verminderen van tegenstellingen is handhaving
niet genoeg. Er komen steeds meer discriminerende uitingen en het vermogen
van het Meldpunt om uitingen te (doen) verwijderen loopt terug (zie 3.
Effectiviteit). Educatie is hard nodig. Het Meldpunt heeft hier in 2002 aan
gewerkt (zie 8. Voorlichting/bewustwording) en zal dit in 2003 voort zetten.
2.

Locaties op internet

Het grootste aantal uitingen die het MDI in 2000 moest beoordelen betrof
materiaal op webfora (899 uitingen) Over webpagina’s werden nog eens 548
uitingen gemeld. Koploper was het Marokkaanse webforum Maroc.nl welke goed
was voor 236 gemelde uitingen, een absoluut record. Ook andere webfora
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leverden veel problemen op. Het linkse webforum Indymedia.nl (59 gemelde
uitingen), LPF-gerelateerde fora (72) fok.nl (51), het extreemrechtse forum
Polinco.net (38) en een veelheid van andere kleine webfora (343 uitingen)
waaronder zelfs condoleance-sites.
Over een aantal webfora kwamen wel wat klachten maar bleek dat de beheerders
de zaken stevig in de hand hadden (Magreb.nl, Marokko.nl, Joods.nl).
Bij de webfora Indymedia.nl en Maroc.nl ging het vooral om antisemitische
uitingen. Het volume van de gemelde uitingen bij de webfora Indymedia.nl en
Maroc.nl en de houding van de beheerders was voor het MDI aanleiding om
tegen beiden in 2002 aangifte te doen. Ook tegen het zich in de V.S. bevindende,
Nederlandstalige extreemrechtse webforum Polinco, de anti-Moslim websites
Fundamenteel.nl en Moskeedatabase.com en de openlijk tot geweld oproepende
site van Weerwolf Nederland werden aangiftes gedaan.

Administrator

Joodse moeder => joods kind

Administrator

Dus Harry Mulisch is 100% jood. Dat zijn boeken even
onleesbaar als politiek correct zijn is evenwel bekend dacht ik.
Probeer zijn "De sprong der paarden en de zoete zee" maar.
Een verschrikking voor elke scholier uit de jaren zeventig.
Daar kun je goed mee beoordelen wat er krioelt in Joodse
breinen.

Registered: 01-01-1970
Location: Even buiten het
Smurfdorp
Posts: 1377

Dat hij zijn paard nu naar het zoete Duitsland wil laten
springen is niet verwonderlijk. Duitsland was het eerste land
wat een wet uitvaardigde die het quota systeem voor Joden
ophief in de vorige eeuw, en is ook vandaag nog steeds de
grootste financier van Israel en het jodendom in het algemeen
dank zijn de nog steeds voortdurende Holo-afpersing.
Duitsland heeft ook de meest jood-vriendelijke wetgeving
tegenwoordig omdat dat land ten tweede male (Eerste keer
was Weimar Duitsland) binnen honderd jaar door Joden
geregeerd wordt net als Amerika. Jaja... men kan zwammen
wat men wil over de uitslag van de Europese oorlog(en) van de
laatste 250 jaar; de enige etnische groep die ALTIJD wint is de
Joodse.

Voorbeeld van antisemitisme op Polico.net

Spam.
Er werden 197 uitingen gemeld die per e-mail waren ontvangen, voornamelijk
ging het hier om spam-acties vanuit extreemrechts of met extreemrechts
sympathiserende individuen. Berucht is de zogenaamde Patriot-spam die in
september 2002 aan enige honderdduizenden Nederlandse Internetgebruikers
werd gezonden. Ondertussen is vastgesteld waar deze spam-actie vandaan kwam
en heeft het MDI over deze zaak een aangifte in voorbereiding.
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De Patriot-spam

Ook de discriminerende plaatjes gemaakt in de stijl van de tekenaar Dick Bruna
werden op grote schaal rondgezonden en op webpagina’s en webfora geplaatst.
Het Meldpunt heeft zoveel mogelijk van deze uitingen laten verwijderen en Dick
Bruna (via zijn uitgever) op de hoogte gesteld van deze copyright schendingen.

Voorbeeld van de
Bruna-spam.
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3.

Effectiviteit.

In 2002 werden 881 verzoeken tot verwijdering van door het Meldpunt strafbaar
geacht materiaal verzonden. In 557 gevallen werd dit verzoek opgevolgd door
verwijdering en in 324 gevallen niet. Van deze 324 uitingen zal over 143 aangifte
worden gedaan (26 dossiers) en 169 zullen worden voorgelegd aan het OM/LECD
voor verdere toetsing. In 357 gevallen zond het Meldpunt geen verzoek tot
verwijdering.
In 197 gevallen gingen het om
uitingen is e-mail spam, waarbij
een verzoek tot verwijdering
niet mogelijk is, in 11 gevallen
waren uitingen al verwijderd
voordat een verzoek tot
verwijdering kon worden
verzonden, in 38 gevallen was
verwijdering vanwege de locatie
in het buitenland niet haalbaar,
70 uitingen waren zo extreem
dat er geen verzoek tot
verwijdering is gezonden maar
aangifte is gedaan, voor 5
andere extreme uitingen is een aangifte in voorbereiding, in 1 geval is er over
een uiting door de melder zelf aangifte gedaan bij de politie, 28 uitingen zijn
doorverwezen naar andere meldpunten in het buitenland en 7 uitingen zijn
bijgevoegd in een reeds bestaand aangiftedossier.
Over 881 uitingen werd wel een verzoek tot verwijdering gezonden, wat slechts
bij 557 uitingen werd opgevolgd. 324 uitingen werden niet verwijderd. Het
Meldpunt zal hiervan 169 uitingen voorleggen aan het Landelijk Expertise
Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie, voor verdere toetsing. Over
nog eens 169 uitingen zal aangifte worden gedaan.
Gedurende 2001 had het Meldpunt nog een verwijderingpercentage van 90% van
de strafbaar bevonden uitingen, het afgelopen jaar is dit dramatisch gedaald tot
63%. Als hoofdoorzaken zien wij hierbij de veranderende mores in de
samenleving t.a.v. het doen van discriminerende uitingen (‘ik verwijder niks, het
mag toch gezegd worden, Pim vond het ook’) en het uitblijven van vervolging.
Regelmatig klinkt het tegenwoordig: ‘ach, dat Meldpunt, die hebben een grote
bek maar er wordt toch nooit iemand veroordeelt’.
In de krant stond vanochtend dat Al-Qaida een spectaculaire aanslag in Europa wil gaan uitvoeren. Enkele complotten
zijn al ontmaskerd maar het is gewoon een kwestie van tijd tot er één lukt, dunkt me. De inlichtingendiensten kunnen niet
elke moslim hier in Europa gaan volgen, daarvoor zijn er teveel. Stel nou dat zo'n aanslag lukt en dat er 3000 doden
vallen. Wat dan? Ik denk dus dat de pleuris gaat uitbreken en dat mensen (ik het hardst) zullen roepen voor de
verwijdering van ALLE moslims uit Europa, op straffe van een burgeroorlog. Ik vind zo'n aanslag dus een buitenkansje
bij uitstek om die lui er allemaal uit te gooien. Ik voorspel grote winst voor extreem-rechtse partijen in Nederland als de
aanslag nog voor de verkiezingen word uitgevoerd en die kans is reeel want men denkt dat ze wat van plan zijn rond
Kerstmis om het 'religieuze' karakter te benadrukken. Ik ga alvast wat touw inslaan om moslimmannen op te hangen plus
wat Viagra
zodat ik meer hoofddoekjes kan verkrachten.
Voorbeeld van Moslimhaat in de nieuwsgroep politiek.nl
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4.

Soort meldingen.

Zoals gezegd zijn Islamofobie/Moslimhaat (607 uitingen) en Antisemitisme (584
uitingen waarvan 51 holocaust ontkenning) momenteel de hoofdgronden voor
discriminatie op Internet. Op de 2e plaats staat discriminatie op basis van ‘andere
afkomst of nationaliteit’ (243 gemelde uitingen) dat vooral gelezen moet worden
als ‘generieke uitingen gericht tegen buitenlanders, allochtonen en migranten’.
Een stijger is Seksuele Voorkeur (Homohaat), vorig jaar nog op 39, nu op 80
uitingen. De meeste van deze anti-homo uitingen stonden op Moslim-webfora.
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. Ook de categorieën
‘Discriminatie van Christendom of andere religies’ (7 uitingen), Roma & Sinti (3
uitingen), Aziaten (7 uitingen), Geslacht (7), Handicap (7) en Leeftijd (7) zijn
verwaarloosbaar.

Voorbeeld van een racistisch spel dat op Internet wordt aangeboden

Trends
Al eerder in dit verslag signaleerden wij dat de sfeer op Internet gelijke tred
houdt met de rest van de samenleving. Het is dan ook niet verbazingwekkend
dat bij 143 uitingen er naast de discriminatiegrond ook nog eens sprake was van
oproepen of aanzetten tot geweld en in 31 gevallen er sprake was van bedreiging
of stalking. Als we kijken naar de ernst van de uitingen die door het Meldpunt als
niet-strafbaar zijn geclassificeerd (417) dan zien we dat 97 hiervan beledigend
zijn, 265 tendentieus en slechts 55 onschuldig. Met tendentieus bedoelen wij
uitingen die net niet strafbaar zijn maar die wel degelijk aanzetten tot
intolerantie en een verslechtering van de verhouding tussen de
bevolkingsgroepen in Nederland.
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Jullie zijn Zuigers!!En maar uitmelken dat wo2 verhaal neem eens een voorbeeld aan de russen!!
Kankerhoerenbastaard kinderen!!
Jullie vrouwen zijn massaal verkracht door de toenmalige NAZIS daarom zijn de nakomelingen en de
hedendaagse bezetters dus van half joods half duits bloed, daarom in Jennin vergelijkbaar nazi gedrag,DIT IS
evident. En dan die kanker door joden geinfiltreerde nederlandse media zich verontwaardigd afvragen waarom
er tijdens de pro PLO demonstratie in Adam Fotos van Hitler = Saron en jodenster=swastika word gedragen.
Cnn directeur is een jood
Die kanker NOS journaal heeft een middenoostencorrespondent in de vorm van De tyfusjood Eddo
Rosenthal!!!!
Snappen jullie het nu een jood die verslaggeving doet voor het nederlands volk vanuit israel !!
Die gaat echt geen slechte dingenover joden zeggen..
Daarom hebben die hoerenkindjes van de zelfde nos redactie Gouden regel nr1.in de jounalistiek met voeten en
handen overtreden..nl:
BERICHTGEVING DIENT EERLIJK EN OBJECTIEF TE WORDEN WEERGEGEVEN.
De geschiedenis leert allen dat 1 sterke partij hoe dan ook een keer volledig ten onder gaat (romeinse rijk,
ottomaanse rijk, nazi duitsland) en binnekort joden in de zee.blup blup. Die kanker landveradders in de 2de
WO in dienst waren van de nazis zich zelfnoemend De telegraaf is een joodse broeinest in de fik met het hoofd
kantoor!!!!
Joden jullie tijd komt er aan....
Voorbeeld van antisemitisme en aanzetten tot geweld op het Naffertime forum

Een andere opvallende trend is de stijging van het aantal gemelde uitingen m.b.t.
discriminatie van autochtone (lees ‘witte’) Nederlanders. In 2001 ging het om 20
uitingen, het afgelopen jaar om 76, een stijging van 56. Hoewel de meeste van
deze uitingen niet strafbaar waren geeft het wel aan hoe de verhoudingen op
scherp zijn komen te staan.
5.

Contacten, advies, kennisoverdracht.

Op 28 maart 2003 zal het Meldpunt voor de Landelijke vereniging van
Meldpunten en ADB's het eerste deel van een cursus internettoeleiding
verzorgen.
Gedurende het afgelopen jaar is er 36 keer overleg gepleegd en contact geweest
tussen het MDI en de Meldpunten en ADB's waarbij ook een aantal malen advies
is gegeven.
6.

Samenwerking/overleg

In 2002 is Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet lid geworden van de
Landelijke Vereniging van Meldpunten en ADB's (LV). Binnen de LV hebben wij de
portefeuilles ITC en Extreem Rechts op ons genomen. Het lidmaatschap heeft
geleid tot een betere samenwerking met vooral de kleinere Meldpunten en ADB's
in Nederland, die voorheen niet zo bekend met het MDI waren.
Het MDI heeft een lid geleverd voor het Nationaal Platform voor overleg en
samenwerking tegen Racisme en Discriminatie (NPRD) een commissie van
experts die zich bezighoud met het opstellen van een Nationaal Actie Plan tegen
racisme
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7.

Internationaal

INACH
Daar het Internet geen grenzen kent, is internationale samenwerking natuurlijk
een belangrijk onderwerp voor het MDI. Binnen de EU bestaat een Internet
Meldpunten netwerk genaamd INHOPE. Hoewel sommigen van haar leden ook
wel eens klachten over discriminatie krijgen/behandelen, bestaat dit netwerk
toch voornamelijk uit Meldpunten Kinderporno.
In het verleden heeft Magenta diverse malen geprobeerd om een Europees
netwerk voor Meldpunten Discriminatie Internet op te zetten. Dit liep stuk op het
feit dat er in andere landen weliswaar geinteresseerde organisaties waren, maar
geen werkende meldpunten. Inmiddels is de situatie veranderd. Stichting
Magenta heeft samen met het Duitse meldpunt Jugendschutz.net het initiatief
genomen tot de oprichting van het International Network Against Cyber Hate
(INACH). Op 4 Oktober 2002 was de oprichtingsconferentie in Amsterdam.
Stichting INACH heeft 4 ‘volle’ leden, de reeds werkende meldpunten in Belgie,
Duitsland, Nederland en Zwitserland en 3 ‘aspirant’ leden (organisaties die bezig
zijn met de oprichting van een Meldpunt) in Denemarken, Polen en Zweden. De
aspirant leden
worden bijgestaan
door de reeds
bestaande
meldpunten.

Uit de stichtingsstatuten:
1. De stichting heeft ten doel het bestrijden van discriminatie op Internet
2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door
- Organisaties die cyber-haat bestrijden te verenigen;
- Informatie uitwisseling de effectiviteit van dergelijke organisaties te
vergroten;
- Lobbyen voor internationale wetgeving ter bestrijding van discriminatie
op Internet;
- Ondersteuning van groepen of organisaties bij het opzetten van
Meldpunten Discriminatie Internet;
- Kennisbevordering en attitudewijziging over discriminatie op Internet
door middel van het geven van voorlichting;
Deelname aan conferenties, lezingen, etc.
Van 9 tot en met 19 September vond in Warschau de Human Dimension
Implementation Meeting van de Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid
in Europa (OSVE) plaats. Op verzoek van het The Jacob Blaustein Institute for
the Advancement of Human Rights(JBI) was het MDI aanwezig op 10, 11 en 12
september. Samen met het JBI hebben wij een ’side event’ georganiseerd over
hedendaags antisemitisme in Europa, waarbij het MDI een presentatie heeft
gegeven over antisemitisme op Internet en de werkwijze van het MDI.
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Racism, Xenophobia and Incitement Online: Regulation and Selfregulation. – Brussel, 26 september 2002
Een bijeenkomst georganiseerd door de universiteit van Oxford, Programme in
Comparitive Media Law and Policy. Interessante discussies met
experts/providers/belanghebbenden over regulering, zelfregulering en verschillen
tussen Europa en de USA.
Dealing with illegal and harmful content on the Internet. Police-Hotlines
workshop. Brussel 9 oktober.
Georganiseerd door de Information Society DG van de EU.
Yale lezing
Tijdens een bezoek aan de Verenigde
Staten hebben Ronald Eissens en
Suzette Bronkhorst een lezing
gegeven voor studenten van het Yale
Information Society Project. Zij
deden dit op uitnodiging van
professor Nimrod Kozlovski, fellow
van de University of Yale (New
Haven). Na de lezing volgde een
interessante discussie met de
studenten over de vrijheid van
meningsuiting USA versus Europa.
Yale University.

Racist and Xenophobic Content on the Internet-Problems and Solutions.
Düsseldorf, 31 oktober.
Georganiseerd door het Institut für Informations-, Telekommunikations- und
Medienrecht van de universiteit van Münster in opdracht van de deelstaat
Nordrhein-Westfalen.
Ronald Eissens en Suzette Bronkhorst waren keynote sprekers (situatie in
Nederland, werking van het MDI en Europees perspectief en ontwikkelingen.) op
deze bijeenkomst.
8.

Voorlichting/bewustwording

Regelmatig ontvangt het MDI vragen van leerkrachten over hoe men ‘foute’
websites en andere informatie op Internet kan herkennen en hoe daarmee om te
gaan. Naar aanleiding van deze vragen heeft Magenta een educatieve CD-Rom
in voorbereiding met daarop omschrijvingen en definities van de verschillende
vormen van discriminatie en racisme, een overzicht van veelgebruikte symbolen,
de retoriek die gebruikt word om jongeren te rekruteren en manieren waarop
discriminatie op Internet kan worden bestreden. De CD- Rom is er op gericht om
leerkrachten en opvoeders compacte en praktische informatie te geven waarmee
men aan de slag kan op school, in het buurthuis en thuis. Naast bestrijding van
discriminatie op Internet is het ook belangrijk om jongeren weerbaar te maken
als zij met uitingen worden geconfronteerd. Bij het onderdeel bestrijden van
discriminatie zal dan ook dieper in worden gegaan op het leveren van weerwoord
op racistische retoriek. Voor het onderdeel omschrijvingen en definities en de

13

retoriek heeft Magenta een onderzoeker en specialist op dit terrein, Steven Mock,
ingeschakeld. De uit Canada afkomstige Steven Mock is medewerker van Nizkor
(www.nizkor.org) en verwierf grote bekendheid als ‘the Mad Revisionist’
(www.revisionism.nl), een website waarmee hij de Holocaust ontkenning
weerlegt, door argumenten die door revisionisten worden gebruikt toe te passen
op andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het bestaan van de maan.
Magenta hoopt de CD-Rom in de loop van 2003 uit te brengen.
9.

Verhuizing

In Mei 2002 is Magenta verhuisd. De oude behuizing was na meer dan drie jaar
te klein geworden. Tegelijk met de verhuizing is ook de hardware nader bekeken
en is daar waar nodig apparatuur vervangen zodat het MDI de komende jaren
weer stevig tegenaan kan (blijven) gaan.
10.

10 jaar stichting Magenta

Op 4 September 2002 vierde Magenta haar 10-jarig bestaan (het MDI bestaat nu
6 jaar) in Felix Meritis, Amsterdam. Bijna 10 jaar eerder discussieerden lokale
politici, migranten en antiracisten met elkaar over racisme, tijdens het voor AT5
geproduceerde Grote Magenta Debat. Tijdens de avond in Felix Meritis, na
toespraken en de Multimedia presentatie “10 jaar Magenta”, gaven een aantal
deelnemers van toen hun mening over de situatie van nu en discussieerden zij
onder de deskundige leiding van Guilly Koster.
11.

Tot slot

Voor het komende jaar verwachten wij meer meldingen en meer polarisatie op
Internet en de rest van de samenleving. Het blijft belangrijk om te werken aan
handhaving d.m.v. het doen verwijderen van uitingen en door vervolging.
Evenzeer belangrijk is het om discriminatie op Internet te bestrijden door het
geven van voorlichting en door het ontwikkelen van educatieve middelen.

Ronald Eissens, directeur
Februari 2003
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12.

2002 in cijfers

1e lijnsactiviteiten, meldingsafhandeling.
Meldingen
Aantal meldingen

1008

Aantal gemelde uitingen

1798

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

701

Discriminatie van asielzoekers/vluchtelingen/illegalen

18

Roma en Sinti

3

Aziaten

7

Discriminatie van autochtone Nederlanders

76

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

36

Discriminatie van Marokkanen

214

Discriminatie van Turken

102

overig afkomst of nationaliteit

243

Antisemitisme

584
Holocaust ontkenning

51

298

Discriminatie op basis van religie
Islam
Christendom of anders

15

291
7

Discriminatie andere gronden

101
Geslacht

7

Handicap

7

Seksuele voorkeur

80

Leeftijd

7

Niet voor MDI, doorgezonden

114
Kinderporno

45

In Real Life (Discriminatie Fysieke Wereld)

69

Totaal

1798

Bijkomende categorieën

176
Bedreiging en stalking

31

Aanzetten/oproepen tot geweld

143

Verkoop van Militaria of publicaties

2

Hoofdcategorieen

800

ras, huidskleur,
nationaliteit &
afkomst 701
Antisemitisme 584

religie, Islam 291

600
400

Seksuele voorkeur
80

200

Discriminatie van
autochtone
Nederlanders 70

0
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Gemelde uitingen uitgesplitst naar locatie/media op Internet
Websites
Webfora/discussiefora
Usenet (nieuwsgroepen)
Chatboxen (webchat)
IRC (Internet Relay Chat)
ICQ (Page & chatsysteem)
e-mail en e-mail spam
MP3’s of andere geluidsfiles (via
Napster, Kazaa of ander P2P
netwerk of webpagina)
Mailing lists
SMS/Web
Video (via webpagina’s of P2P
netwerk)
Online Games
Overig (telnet, hacking, port
sniffing)
Niet op internet, In Real Life
(fysieke wereld) discriminatie
Totaal
Geografische Locatie van de uitingen
Locatie in Nederland
Locatie in het Buitenland, Nederlandstalig
Locatie in het Buitenland, anderstalig
Totaal
Ernst van de uitingen
Strafbaar*
Belediging**
Tendentieus
Onschuldig
Niet (meer) aanwezig op Internet of reeds verwijderd - niet toetsbaar
Geen exacte locatie gekregen - niet toetsbaar
In Real Life discriminatie, doorverwezen aan ABD/Meldpunt of CGB***,
niet getoetst
Kinderpornografie, doorverwezen naar Meldpunt Kinderporno (MPK), niet
getoetst
Totaal
*Na toetsing aan de wet strafbaar geacht door het meldpunt
**Belediging in de zin van de wet
***Commissie Gelijke Behandeling
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548
899
28
11
197
24
2
4
10
6
69
1798

1616
119
63
1798

1238
97
265
55
4
25
69
45
1798

Afhandeling door MDI
Verzoeken tot verwijdering verzonden over strafbaar bevonden uitingen 881
Rechtstreeks aan plaatser of eigenaar uitingen
843
NL ISP gevraagd om verwijdering of andere actie
27
Buitenlandse ISP gevraagd om verwijdering of andere actie
11

Geen verzoek tot verwijdering verzonden over strafbaar bevonden
357
uitingen
Uitingen bijgevoegd in bestaand aangiftedossier
7
Doorverwezen naar Meldpunt Discriminatie Internet in het Buitenland
28
Aangifte door melder gedaan, bemiddeld
1
Uitingen bijzonder extreem, bestemd voor aangifte
5
Uitingen bijzonder extreem, aangifte gedaan (6 aangiftes)
70
Locatie in het buitenland, verwijdering niet haalbaar
38
e-mail spam, verzoek tot verwijdering niet mogelijk
197
Reeds verwijderd voor verzoek kon worden gezonden
11
Totaal

1238

Resultaten
Verwijderd
Niet verwijderd
Totaal

557
324
881

Eindresultaten & follow-up
Totaal niet verwijderd
324
Provider heeft gebruiker waarschuwing gegeven na klacht van MDI, geen
-11
verdere actie
Account opgeheven door provider na klacht van MDI, geen verdere actie
-1
Uitingen bestemd voor aangifte (26 dossiers)
143
Uitingen bestemd voor verdere toetsing door OM/LECD
169
Verloop aangiftes MDI
Gedane aangiftes discriminatie 1996-1999
Gedane aangiftes discriminatie over 2000
Gedane aangiftes discriminatie over 2001
Gedane aangiftes discriminatie over 2002
Totaal aantal aangiftes sinds medio 1996

4
1
13
6
24

Totaal aantal aangiftes discriminatie in behandeling bij OM sinds medio
24
1996
Totaal aantal aangiftes discriminatie afgehandeld door OM sinds medio
3
1996
Totaal aantal vonnissen

18

3

Melders en plegers
Uitingen gemeld door:
Meldpunt of Anti Discriminatiebureau
andere belangenbehartigers
Individuen, bedrijven en organisaties
Totaal

40
65
1693
1798

Uitingen gepleegd door:
Individuen
Organisaties, bedrijven, politieke partijen of overheden
extreemrechtse organisaties of partijen
Totaal

1486
105
207
1798

Webfora uitgesplitst naar soort
Gemelde uitingen op extreemrechtse webpagina’s of webfora
democrates.net
weerwolf
polinco.net
Gemelde uitingen op etnische of religieuze webfora
maroc.nl
andere Moslim-webfora
joods.nl
Gemelde uitingen op andere webfora
Pim Fortuyn of Lijst Pim Fortuyn gerelateerde fora
indymedia.nl
fok.nl
overig
Totaal

20
6
38
236
61
13
72
59
51
343
899

Spam
Racistische spam-actie ‘Patriot’

118

Andere communicatie
Diversen
Ontvangen haat, scheld & dreigberichten
Klachten doorverwezen naar politie of Internet Provider

19

83
6

2e lijnsactiviteiten
Voorlichting, adviezen n.a.v. vragen, contacten.
Individuen
Politie
Meldpunten of ADB’s
Providers
Scholen
Scholieren
Universiteiten of Universitaire instellingen in Nederland
Buitenlandse universiteiten en universitaire instellingen
Studenten
Overheid
Buitenlandse Overheden
Bedrijven
Politieke partijen
Omroepen
Andere organisaties

22
2
36
3
9
2
7
2
1
2

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

2
7
1

Publiciteit
Perscontacten
Mediamomenten

12
8

20

