
OPROEP TOT AANVRAGEN 
Kom in actie tegen moslimdiscriminatie! 

Stichting Democratie en Media roept op tot initiatieven 

Maart 2019 – Heb jij een creatief idee 
voor een campagne om 
moslimdiscriminatie aan de orde te 
stellen? Heeft jouw organisatie een plan 

voor actieonderzoek om structurele 
discriminatie inzichtelijk te maken? Zie je 
kans om met een ludieke actie 
discriminatie, stereotypering of uitsluiting 
van moslims zichtbaar te maken? Stichting 

Democratie en Media is op zoek naar 
jouw initiatief. Stuur uiterlijk zondag 5 
mei 2019 je aanvraag voor financiering in. 

Waarom deze oproep? 
Stichting Democratie en Media (SDM) 
investeert in een sterke, integere 

democratische rechtsstaat. Daarbinnen is 
geen enkele plaats voor discriminatie of 
uitsluiting, zoals discriminatie op de 
arbeidsmarkt, etnisch profileren, 
stigmatisering, of eenzijdige 

berichtgeving door media. Daarom steunt 
SDM initiatieven en organisaties die 
discriminatie en uitsluiting in de 
Nederlandse samenleving tegengaan.  

Moslimdiscriminatie wordt breed ervaren. 
Niet alleen door moslims, maar ook door 
mensen die door anderen als moslim 
worden gezien. Bovendien is het debat 
over de positie van moslims en de islam in 
Nederland de afgelopen jaren verhard. 

Om deze ontwikkeling tegen te gaan en 
het onderwerp extra aandacht te geven, 
stimuleert SDM aanvragen voor 

initiatieven die zich specifiek richten tegen 
deze structurele discriminatie van moslims 
en mensen met een moslimachtergrond.  

Deze oproep is tot stand gekomen in 
samenwerking met Open Society 
Foundations. Beide fondsen willen met 
deze oproep bijdragen aan een 
versterking van effectieve initiatieven 

tegen structurele discriminatie van 
moslims in Nederland. 

Voorbeelden van eerder gesteunde 
initiatieven 
Hier vind je enkele voorbeelden van 
initiatieven die we gesteund hebben in 
het kader van dit financieringsprogramma.  

Deadline 
De deadline voor het inzenden van 
aanvragen voor financiering is zondag 5 
mei 2019 (23:59 uur).  

Hieronder vind je meer informatie over de 
prioriteiten bij de beoordeling van 
aanvragen, de voorwaarden, de 
procedure en contactgegevens.  

Voor aanvragen die buiten deze oproep 
vallen, kun je 6 mei tot en met 2 juni 2019 
je aanvraag indienen bij de eerstvolgende 
reguliere oproep.  
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1. Prioriteiten 
Naast de reguliere pijlers en prioriteiten, 
hanteert SDM bij deze oproep een aantal 
specifieke prioriteiten bij de beoordeling 
van aanvragen.  

I Rechtsstatelijk perspectief 
SDM zet zich in voor een sterke, integere 
en inclusieve democratische rechtsstaat. 
Initiatieven die het probleem van 
moslimdiscriminatie en verwante 

onderwerpen (zoals beeldvorming, 
stereotypering of racisme) vanuit dat 
perspectief benaderen, hebben daarom 
sterk de voorkeur.  

Dit kan bijvoorbeeld door een koppeling 

te maken met Nederlandse grondrechten 
of internationale mensenrechten. Daarbij 
kun je denken aan een focus op vrijheid 
van religie, verbod op discriminatie en het 
recht op gelijke behandeling. 

Voorbeelden van initiatieven die dit doen 
zijn Meld Islamofobie of de mini-
campagne ‘Hoofddoek & politie’ van 
Sarah Izat. Voorbeelden die zich op 
andere onderwerpen richten, zijn Controle 

Alt Delete of #Blacklivesmatter.  

II Structurele aanpak 
Met deze oproep wil SDM bijdragen aan 
een structurele aanpak van 
moslimdiscriminatie in Nederland.  

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een focus 
op: 
• Discriminatie door publieke instituties 

of publiek beleid, zoals etnisch 
profileren; 

• Negatieve beeldvorming door 
taalgebruik, stigmatisering of 
stereotypering door politici, media, 

publieke instituties of andere 
invloedrijke spelers in het publieke 
domein; 

• Initiatieven die tegengeluid bieden 

aan beleid dat mogelijk discriminatie 
tot gevolg kan hebben, zoals de 
uitspraak van het Europese Hof van 
Justitie over hoofddoekverboden of 
aspecten van anti-radicaliseringsbeleid 

en terrorismebestrijding; 
• Het verbeteren van 

antidiscriminatiebeleid. 

III Strategische beïnvloeding  
Om structurele discriminatie van moslims 
effectief en duurzaam te bestrijden, geeft 

SDM de sterke voorkeur aan initiatieven 
die fundamentele verandering in gang 
zetten of aanjagen door strategische 
beïnvloeding van een slim gekozen doel 
of doelgroep. Werk in je aanvraag daarom 

zo goed mogelijk uit wie je op welke 
manier wilt beïnvloeden om je doel te 
bereiken.  

Dit kan bijvoorbeeld door: 
• Het inzichtelijk maken van (bepaalde 

vormen van) moslimdiscriminatie, 
bijvoorbeeld door (actie)onderzoek, 
monitoring, ‘fact checking’, 
journalistieke artikelen of andere 
publicaties; 

• Het agenderen van (bepaalde vormen 
van) moslimdiscriminatie, bijvoorbeeld 
door collectieve of ludieke acties of 
een originele publiekscampagne; 

• Het bevorderen van beter beleid, 

bijvoorbeeld door (nieuwe) 
samenwerkingen aan te gaan met 
publieke instituties of door het voeren 
van strategische juridische procedures.  
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Activiteiten die bovenstaande strategieën 
ondersteunen, zoals het opzetten van 
(digitale) platforms of netwerken, komen 
in aanmerking voor financiële 

ondersteuning zolang ze onderdeel 
vormen van een bredere strategie. 
Hetzelfde geldt voor culturele- en 
kunstprojecten, lezingen en debatten, 
trainingen, documentaires of andere 

journalistieke producten.  

IV Initiatieven van en door moslims   
SDM vindt het belangrijk dat initiatieven 
gedragen worden door de mensen waar 
ze over gaan. We roepen daarom 
nadrukkelijk op tot initiatieven die door 

moslims of mensen met een 
moslimachtergrond geïnitieerd en geleid 
worden, of waarin de inbreng en stem van 
moslims een duidelijke plek heeft 
(bijvoorbeeld door gelijkwaardig 

partnerschap).  

Hierbij krijgen initiatieven voorrang die: 
• De diversiteit van mensen met een 

moslimachtergrond binnen het 
publieke debat vergroten (vrouwen, 
LHBTQ+, etnische diversiteit onder 
moslims); 

• Een onafhankelijke, 
(constructief-)kritische insteek hebben; 

• Verbindingen leggen met algemene 
mensenrechten- of anti-
discriminatieorganisaties; of 

• Verbindingen leggen met andere 
sociale bewegingen of organisaties 
(bijvoorbeeld: feministische 
organisaties, organisaties tegen 
homofobie of antisemitisme). 

2. Voorwaarden  
Naast de reguliere voorwaarden, hanteert 
SDM bij deze oproep een aantal 
specifieke voorwaarden bij de 
beoordeling van aanvragen. 

Budget 
€500 - €50.000 per aanvraag. Het 
gemiddelde bedrag dat binnen de 
oproep tegen moslimdiscriminatie door 
SDM per project wordt toegekend, is 
€15.000. Aanvragen van €30.000 of meer 

worden doorgaans alleen toegekend bij 
een bestaande financieringsrelatie met 
SDM. Cofinanciering wordt 
aangemoedigd, maar is geen vereiste.  

Geografische reikwijdte  
Nederland. Activiteiten die een 

verbinding leggen met andere landen zijn 
welkom, mits deze substantieel bijdragen 
aan het doel om moslimdiscriminatie in 
Nederland tegen te gaan.  

Rechtsvorm  
Zowel Naast de reguliere voorwaarden, 
hanteert SDM bij deze oproep een aantal 
specifieke voorwaarden bij de 
beoordeling van aanvragen. 

 geregistreerde organisaties, als 
individuen of groepen kunnen een 
aanvraag doen.  

Uitsluitingsgronden 
Uitgesloten van deze oproep tot 
aanvragen zijn: 
• Aanvragers die expliciet of in 

handelen ingaan tegen de doelstelling 
en missie van SDM;  

• Initiatieven die niet sterk verbonden 
zijn met moslims of mensen met een 
moslimachtergrond; 
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• Initiatieven die niet specifiek inzetten 
op moslimdiscriminatie of verwante 
onderwerpen (beeldvorming, 
stereotypering, uitsluiting of racisme)*; 

• Institutionele financiering; 
• Initiatieven met een primair 

partijpolitieke of religieuze 
doelstelling;  

• Initiatieven van overheden en aan 

overheden gelieerde 
uitvoeringsinstanties; 

• Initiatieven met louter commerciële 
doelstelling; 

• Initiatieven met louter educatieve 
doelstelling. 

*Aanvragen voor initiatieven die zich 
richten op het tegengaan van 
discriminatie in het algemeen of van 
andere groepen in het bijzonder, kunnen 

een voorstel indienen tijdens de reguliere 
oproep tot aanvragen.  

3. Procedure 
Deadline 
Stuur aanvragen uiterlijk zondag 5 mei 
2019 (23.59 uur) op via het SDM-portal.  

Onderdelen aanvraag 
Een volledige aanvraag bestaat uit: 

1. Een ingevuld aanvraagformulier: 
kies uit het formulier tot €20.000 of 
vanaf €20.000. 

2. Een begroting (je mag hiervoor dit 
format gebruiken, maar dat hoeft 

niet)  
3. Indien gewenst kan je nog een 

extra bijlage toevoegen voor 
aanvullende of 
achtergrondinformatie  

Deze documenten kun je uploaden via het 
SDM-portal.  

Beoordelingstraject 
• 28 mei: uitslag eerste ronde  
• 16 juli: uitslag tweede ronde 
Houd in de planning van je initiatief 

rekening met deze data. Zorg ook dat je 
tijd hebt om te reageren op onze 
eventuele aanvullende vragen tussen 6 en 
18 juni. 

Volgende oproep 
De eerstvolgende reguliere oproep tot 
aanvragen wordt 6 mei 2019 hier 
gelanceerd. Initiatieven die zich richten op 
het tegengaan van moslimdiscriminatie 
hebben niet de voorkeur bij deze 
reguliere oproep, maar zijn niet 

uitgesloten.  

4. Contact en vragen 
Je idee voorleggen? 
Wil je je idee eerst informeel aan SDM 
voorleggen voordat je het uitwerkt? Stuur 
dan een mail waarin je de initiatiefnemer 
(individu, groep of organisatie) en je idee 

(doel, budget, activiteit, eventuele 
samenwerkingspartners) in enkele regels 
beschrijft of bel naar 020-5300 300. Lees 
wel eerst bovenstaande informatie goed 
door.  

Vragen? 
Heb je vragen of opmerkingen? Neem 
dan contact op met SDM via 
onderstaande contactgegevens.  

Contact: 
Maartje Eigeman 

Tel: 020 5300 300  
Email: info@stdem.org 
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