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StadspodiumUtrecht 

Gekleurd Utrecht niet welkom 
Confronterende verhalen en conclusies  
van het Podiumgesprek van 5 april 2017 
 
 
De discriminatie van gekleurd Utrecht is indringend en overal aanwezig in onze stad, zo werd 
duidelijk uit de confronterende en ongemakkelijke verhalen tijdens het Podiumgesprek op 5 april jl. 
van StadspodiumUtrecht. Het discrimineren van gekleurde Utrechters vindt niet alleen plaats in de 
openbare ruimte, gewoon op straat, maar is wel degelijk ook een dagelijkse praktijk voor Utrechters 
met een migratieachtergrond in het zoeken van een stage of werk, als ook voor een gekleurde 
leerling of docent op een Utrechtse school.  
 
Met een kleur geen stage, geen school  
Malaaz Dafalla vertelde dat ze werd uitgeschreven van haar ROC-opleiding omdat ze nergens een 
stage kon vinden. De HEMA in Utrecht liet haar zelfs schriftelijk weten dat ze vanwege haar herkomst 
en hoofddoek niet welkom was. "Dat doet iets met je, dat is zo heftig." Voortdurend ontving Malaaz 

afwijzingen. Op haar school werd ze in het vinden 
van een stage niet actief ondersteund. De school 
had ook nimmer contact met de werkgevers die 
haar afwezen, zelfs niet in het geval van de HEMA. 
Geen stage betekent eind school. Door het 
moeten stoppen met de opleiding ging het een 
hele tijd niet goed met Malaaz. Ze viel terug in een 
uitkering, maakte schulden, zag even gee 
toekomst. Inmiddels is ze wel weer actief bij U-2B-
Head! en heeft de draad weer opgepakt. Nu vindt 
ze het belangrijk haar ervaringen te delen.  
 

 
Geen ruimte voor het 'gekleurde geluid' 
Fatouch Chanaat, voorzitter Al-Amal, actief met het ondersteunen van kwetsbare bewoners in de 
stad, maakte duidelijk dat 'gekleurd' Utrecht zich niet gezien noch gehoord voelt omdat het 'eigen' 
geluid er niet mag zijn. Zo gaf zij het voorbeeld van de één minuut stilte die op veel scholen is 
verdwenen nadat vorig jaar veel gekleurde 
leerlingen geen minuut stilte wilde houden na de 
aanslagen in Brussel omdat er ook geen minuut 
stilte was geweest voor de vele aanslagen in Turkije. 
Schooldirecties vroegen Fatouch om raad, wat te 
doen? Vraag het je eigen gekleurde docenten, was 
haar eerste antwoord. Maar die gaven niet thuis, 
omdat volgens één van hen, de ruimte om het 
tegengeluid te laten horen als te gevoelig werd 
ervaren. De schooldirecties durfden het niet aan en 
kozen er voor alle minuten stilte af te schaffen. Veel 
gekleurde docenten, leerlingen en ouders ervaren dat als een signaal dat het eigen (tegen)geluid er 
niet mag zijn, er is geen plek op de school voor de leefwereld van de Turkse Nederlander die wil stil 
staan bij wat er in zijn vaderland gebeurt. Dat voelt als een ingrijpende vorm van discriminatie. Dat 
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moet anders, het tegengeluid moet er wel kunnen zijn en daar moeten we met z'n allen in de stad 
ruimte aan gaan geven, aldus Fatouch. “Mensen zijn soms moe om de strijd aan te gaan, weten ook 
niet goed hoe ze de strijd moeten aangaan. Dus wat doen die mensen: die trekken zich terug. Ze 
denken dat er geen oplossing is en doen er het zwijgen toe. Mensen met een kleur willen begrepen 
worden in hoe zij tegen dingen aankijken, hun kijk op de wereld. Op dit moment is die ruimte er niet. 
Ik denk dat er een beweging moet komen om te zorgen dat ook die groep zich gehoord en gezien 
voelt.” 
 
Ongestraft discrimineren, een verkeerd signaal 
De oproep van Ali Saadaoui, betrokken Utrechter en actief in de bond voor oudermigranten NISBO, 
was dat we strenger moeten optreden tegen discriminatie. Hijzelf vertelde een persoonlijk verhaal 
van hoe hij zich op straat gediscrimineerd voelde, in dit geval door de politie. Op een zomerse dag 
werd hij koffie drinkend voor zijn eigen huis aangezien voor een inbreker en de wijkagent vroeg hem 

indringend "woont u hier?" "Wat is dat voor een 
rare vraag? " antwoordde Ali. "Nog brutaal ook" 
vervolgde de agent en zonder verdere uitleg werd 
Ali in de boeien geslagen. Wat vele gekleurde 
Utrechters niet doen, deed Ali wel: hij diende een 
klacht in en de agent bood zijn excuses aan: "Sorry, 
ik dacht dat u een inbreker was." Daarmee was de 
kous af. Maar voor Ali is het een voorbeeld dat hij 
niet kan uitleggen in zijn gemeenschap. Vooral de 
gekleurde jongeren zien zijn verhaal als een signaal 
dat aangifte doen van discriminatie geen enkele zin 

heeft. Door discriminatie ongestraft te laten trekken de gekleurde jongeren zich opnieuw verder 
terug in de eigen wereld. Dat roept de vraag op of we in Utrecht niet strenger moeten optreden 
tegen degenen die discrimineren, juist bij de politie.  

 
Confronterende verhalen zijn een begin 
Het Podiumgesprek ‘Gekleurd Utrecht niet welkom’ van 5 april was een avond met vooral 
confronterende verhalen. Verhalen zijn het begin van een goed gesprek, confronterend en 
ongemakkelijk waar dat nodig is, altijd respectvol en met waardering voor elkaars herkomst, cultuur 
en mening. De belangrijkste conclusies van de avond waren eveneens confronterend. Allereerst dat 
de discriminatie van ‘gekleurde' Utrechters diep geworteld zit en vaak wordt onderschat.  Het 
gegeven dat de discriminatie in onze stad niet afneemt, maar eerder toeneemt, leidt tot de conclusie 
dat we weliswaar al wel veel doen in Utrecht tegen discriminatie, maar dat het dus blijkbaar niet 
genoeg is. Er is een extra inzet of een ander inzicht nodig. Op het Podiumgesprek kwamen al enkele 
‘zoekrichtingen’ langs, zoals:  
 Geef ruimte aan en stimuleer het tegengeluid van ‘gekleurde Utrechters’.  
 Maak mensen bewust van de kracht van diversiteit; bestrijdt vooroordelen. 
 Treedt zichtbaar krachtdadiger op tegen degenen die discrimineren. 
 Maak bij de aanpak geen onderscheid in soorten discriminatie.  

 
De uitkomst van het Podiumgesprek van 5 april vraagt om een volgende stap. Die van confrontatie 
naar verbinding. De komende maanden organiseren we als StadspodiumUtrecht een aantal 
verdiepende gesprekken om duidelijk te krijgen hoe die extra inzet eruit zou moeten zien. Wat moet 
er meer of minder of anders? De uitkomsten daarvan brengen we weer samen in een tweede 
Podiumgesprek over dit onderwerp later dit jaar. Wil je deelnemen aan een van de verdiepende 
gesprekken? Dat kan door je aan te melden via info@stadspodiumutrecht.nl.  
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