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Özet
slamofobi, kelimesi anlam olarak " slam korkusu" demektir. Terim olarak slam'dan ve Müslümanlardan korkma, çekinme içgüdüsünü ifade
eder. Kelime son y llarda kullan lmaya ba lam olup 11 Eylül sald r s ndan sonra s k s k gündeme getirilmektedir.
Bu makalede, öncelikle k saca Belçika’da slam ve Müslümanlar n tarihi
ortaya konulmu , sonra Belçika’da yazar, dü ünür, gazeteci ve politikac lar n Müslümanlara ve slam’a bak lar konusunda görü leri aç klanm t r. Bu çerçevede ülkede meydana gelen slamofobi e1ilimli olaylardan
örnekler verilmi tir.
Belçika’da slam’a ve Müslümanlara kar bak aç s di1er Avrupa ülkelerinden pek farkl de1ildir. slam'dan ve Müslümanlardan korkma, ürkme
veya endi e duyman n ba l ca sebeplerinden biri, yeterince bilgi sahibi
olmamakt r. slamiyet ve Müslümanlar d layanlar n yan nda, konuya
ho görüyle yakla anlar ve tarafs z kalanlar da vard r. Belçika Devleti
rç l k ve slamofobi ile kararl bir mücadele vermektedir.
Anahtar Kelimeler:
Abstract
The meaning of Islamofobia is afraid of Islam. Its meaning of term is
reserve and afraid of Islam and Muslims. This term has used resent days
especially after September 11 attack this term has get use to agenda
time and time again.
In this article, first, the history of Islam and Muslims in Belgium is
mentioned and then opinion and perspective of Belgian authors,
intellectuals, journalists and politicians to Islam and Muslims are
explained. In this context, the aggressions having a tendency to
Islamofobia are given examples in this country.
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There is no different between Belgium and the other European Countries
perspectives to Islam and Muslims. The first reason to fear Islam and
Muslims are ignorance about Islam. They don’t know Muslims and Islam
enough. Next to exclude to Islam and Muslims there are indulgent and
candid people. The Belgian Government grapple with get down to
racialism and Islamofobia.
Key Words:

Bu yaz da, öncelikle k saca Belçika’da slam ve Müslümanlar n
tarihi ortaya konulacak, sonra Belçika’da yazar, dü ünür, gazeteci
ve politikac lar n Müslümanlara ve slam’a bak lar konusunda görü leri aç klanacakt r.1
slamofobi’nin Tan m
slamofobi, kelimesi anlam olarak " slam korkusu" demektir.
Terim olarak slam'dan ve Müslümanlardan korkma, çekinme içgüdüsünü ifade eder. Kelime son y llarda kullan lmaya ba lam olup
11 Eylül sald r s ndan sonra s k s k gündeme getirilmektedir.
Tarihî kökleri spanya'da Endülüs'ün slam taraf ndan fethedilmesine kadar iner. Haçl seferlerine asker dev irmek isteyen
Kilise mensuplar n n yapt 1 propagandalar ile dü ünce zemini
Hristiyanl 1a kar
tehditler ve tehlikeler üzerinde olu turulmu
olan " slamofobi", slam ile Hristiyanlar aras ndaki ili kilerin, tan kl 1 n yayg nl k kazanmas ile yüzy llar içerisinde azalm iken
yakla k son 10 y ld r yeniden yayg nl k kazanm t r.
Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde New-York'taki " kiz Kuleler"
sald r lar ndan sonra Hristiyan dünyas nda daha önceki yabanc
dü man rkç e1ilimlerden kaynaklanan yeni bir durumdur. Avrupa
ülkelerinde i sizlik, nüfusun ya lanmas gibi yeni durumlar n besledi1i yabanc dü manl klar n n en önemli öznesi olarak Müslümanlardan korku giderek bir paranoyaya dönü mü tür. Bu paranoyan n
baz güç odaklar taraf ndan maniple edildi1i de dü ünülmektedir.
“Fobi” kelimesi, Yunanca “phobos”’tan gelmektedir ve “korku,
ürkme” gibi anlamlara sahiptir. slamofobinin genel anlam ise
“ak ld
bir korku”, “ slam , hem din anlam nda hem hayat tarz
anlam nda hem toplumsal proje anlam nda (projet communautaire)
hem de kültürel anlamda, tamamen reddetmektir.”2 Bu tan mla1

2

Bu makalenin yaz m s ras nda yard mlar n esirgemeyen Brüksel Saint-Louis Üniversitesi Sosyoloji Ara t rma Merkezi’nde ara t rma ve ö1retim görevlisi olan,
Ural Manço’ya çok te ekkür ediyoruz.
Camille,
Gardesse,
“Islamophobie:
Essai
de
définition”
http://www.hermes.jussieu.fr/repjeunes.php?id=2 (25.01.2007). Geni bilgi için
bak.: M, Reeber, L’Islam, coll. “Essentiels Milan”, Milan, 1995.
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may
nsan
Haklar
Konseyi’nin
(Commission
Nationale
Consultative des Droits de l’Homme) tan m yla tümledi1imizde,
slamofobi, diyalo1u ve kar l kl ili kiyi engelleyen bir korku olmaktad r. Ayr ca, Müslümanlar toplumda ve dünyada meydana
gelen bütün kötülüklerin ve fenal klar n sorumlusu tutan ayn zamanda slam’ da “akl n mezarc s ” olarak gören bir korku eklinde
de tan mlanmaktad r.3
slamofobi kelimesi, ngiltere’de 1996 y l nda rkç l kla mücadele eden bir kurulu olan The Runnymede Trust’a ba1l olarak
ngiltereli Müslümanlar ve slamofobi Konseyi adl kurulu un metinlerinde görülmektedir. Bu Konsey’in ve Rockefeller kurulu unun
da ba nda olan G.Conway 1997 y l nda yapt 1 çal ma4 sonras nda
slamofobi kelimesinin kullan m n iyice yayg nla t rm t r.5 Öte
yandan, 1998 y l nda Birle mi Devletlerinin nsan Haklar Komisyonunun 54. oturumunda konu an rkç l k ile alakal raportörü
Maurice Glèle-Ahnanhanzo da slamofobi kelimesini u ekilde kullanm t r: “Araplara kar uygulanan rkç l k ve yabanc dü manl 1
gittikçe slamofobi tutumlar n almaktad r.” Fransa ise slamofobi
kelimesiyle 1998’te Tar k Ramadan ve Le Monde Diplomatique’te
tan r.6
CECLR7 (Irkç l kla Mücadele ve F rsat E itli1i Merkezi)’in
2002’te yapt 1 slamofobi öyle bir tan m yapmaktad r: slam’
tehlikeli bir öze indirgeyerek kin duymak, hâlbuki slam dini, tarihî,
kültürel, co1rafi, sosyal boyutu olan bir bütündür. Bu kin olumsuz
ön yarg ve
tek tip(stéréotype)lerle beslenmi olup slam, Arap,
Müslüman, slamist, terörist, entegrist gibi terimleri birbirine kar t rmaktad r. Bu tan mlama Vincent Geisser taraf ndan da kitab nda8
kabul görmü tür. Ancak, Geisser slamofobiyi Araplara, Fasl lara
veya banliyö gençlerine duyulan rkç l 1a indirgenemeyece1ini,

3

4
5

6

7
8

Camille,
Gardesse,
“Islamophobie:
Essai
de
définition”
http://www.hermes.jussieu.fr/repjeunes.php?id=2 (25.01.2007).
Islamophobia : Fact Not Fiction, octobre 2007.
Alain, Gresh, “A Propos de l’Islamophobie” http://oumma.com/spip.php?article964
(25.01.2007).
Birle mi Devletlerinin nsan Haklar Komisyonunu rapotörünün, Maurice GlèleAhnanhanzo’nun
raporu
:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/101/13/PDF/G9810113.pdf
(20.01.2007).
Bu tür k saltmalar ve anlamlar makale sonunda topluca verilmi tir.
Camille,
Gardesse,
“Islamophobie:
Essai
de
définition”,
http://www.hermes.jussieu.fr/repjeunes.php?id=2 (25.01.2007). Bak.: V,
Geisser, La Nouvelle Islamophobie, La Découverte, Paris, 2003.
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slamofobinin daha çok “Religiopfobie : dinkorkusu” oldu1unu belirtmektedir.9
Öte yandan, EUMC (Avrupa Irkç l k ve Yabanc Dü manl 1 n
zleme merkezi)’nin belirtti1ine göre, slamofobi terimi s kça ve
çokça kullan lmas na, iyi anla lamamas na ve yasal olarak bir tan mlamas olmamas na ra1men, rkç l k ve rk ayr mc l 1 çerçevesinde devletler ve uluslararas kurulu lar slamofobi olgusuyla mücadele için politikalar ve eylemler geli tirmi lerdir. Bu anlamda,
ECRI (Avrupa Konseyi, Irkç l 1a ve Ho görüsüzlü1e Kar Avrupa
Komisyonu) iki genel politika (recommandations de politique générale) tavsiyesi yay mlam t r. 5 numaral tavsiyede Müslümanlar n
ön yarg lardan dolay u s k nt çektiklerini belirtmektedir: Ayr mc l k, iddet ve rahats z etme (harcélement). Ayr ca, EUMC, The
Runnymede Trust’un 11 Eylül sald r lar ndan önce 2006 raporunda
yapt 1 tan mlamada slamofobi kavram n n u ölçütlere dayand r ld 1 n aç klamaktad r: 10
1. slam dini de1i ime kapal , ilerlemeyen bütün bir blok olarak görülmektedir.
2. slam dini “farkl ” ve “ba ka” olarak görülmektedir. Di1er
kültürlerle hiçbir ortak yönü yoktur.
3. slam dini Avrupa’ya nazaran geride kalm , barbar, ak ld
cinsiyet ayr mc l 1 yapan ve ilkel olarak görülmektedir.

,

4. slam dini sald rgan, iddet uygulay c , tehdit edici, terörizme e1ilimli ve medeniyetler çat mas na te vik edici olarak görülmektedir.
5. slam dini siyasi veya askeri yarar sa1lamak için kullan lan
bir ideoloji olarak görülmektedir.
6. Müslümanlar taraf ndan yap lan Avrupa hakk ndaki ele tiriler hemen reddedilmektedir.
7. slam dü manl 1 Müslümanlara kar uygulanan ayr mc l klar ve toplumdan d lanmalar n hakl göstermek için kullan lmaktad r.
8. Müslüman dü manl 1 normal ve do1al olarak gösterilmektedir.

9

10

Camille,
Gardesse,
“Islamophobie:
Essai
de
définition”
http://www.hermes.jussieu.fr/repjeunes.php?id=2 (25.01.2007).
Geni
bilgi
için
bak.:
http://www.runnymedetrust.org/
publications/pdfs/islamophobia.pdf (12.06.2006).
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The Runnymede Trust’un raporundan ve 11 Eylül’den
sonra slamofobi ve kendini gösterme biçimleri daha da yo1unla arak de1i ik
ekiller alm t r.11 Avrupa Konseyi ba ka
12
bir yay m nda
slamofobinin; slam, Müslümanlar ve bunlarla alakal ön yarg ve korkular oldu1u konusunda unu söylemektedir:
slamofobi insan haklar ihlali ve sosyal yap y tehdit edicidir.13
slamofobi kavram anla ld 1 gibi bütün d lama biçimlerini
kapsamaktad r: slam’a kar önyarg lar, Müslümanlar a a1 lama
sözleri, kinle beslenmi hâl ve hareketler, sosyal alanda e itsizlikler. Bunun yan nda d lamalar, dinî boyutlar yan nda, yabanc ,
göçmen, az nl k boyutlar n da kapsamaktad r.14
Tüm dünyada oldu1u gibi, Belçika’da da Müslüman olmayanlar n Müslümanlara kar tutumlar ayn de1ildir. Müslümanlara, ho görüyle bakanlar oldu1u gibi, onlar Belçika’da görmek istemeyenlerin yan nda konuya tarafs z bakanlar da bulunmaktad r.
Avrupa’da slam ve Müslümanlar
Müslümanlar n Avrupa’daki varl klar ndan bahsederken bu konuyu sadece geçti1imiz yüzy la dayand rmak yanl olur. Çünkü
Müslümanlar, Avrupa’daki varl klar n uzun y llar sürdürmü lerdir.
Balkanlar, Sicilya Adas , berik Yar madas , Balt k Ülkeleri vs. Bununla birlikte Avrupa’daki Müslüman toplulu1un büyük bölümü
1960’l y llarda gerçekle en göçmenlerden olu maktad r.15

11

12

13

14

15

11 Eylül sald r lar slam dü manl 1 ta yan anlamlar daha kolayca ve aç kça
ifade etmede katk da bulunmu tur. Oriana Fallaci’nin La Rage et l’Orgueil ve
onun gibi eserler, bu dü manl 1 hakaret eklini alan en kaba önyarg larla ifade
etmi lerdir. Üstelik bu tür yay nlar uluslararas alanda çok ra1bet görmü lerdir.
Hassan, Bousetta ve Brigitte, Maréchal, “L’ slam et les Musulmans en Belgique :
Enjeux Locaux et Cadres de Réflexion Globaux”, Fondation Roi Baudouin,
Programme
Société
Civile.
www.kbs-frb.be/files/db/fr/PUB_1414_
Islam_et_musulmans_en_Belgique.pdf. (20.01.2007).
I, Ramberg, “Islamophobia and its consequences on Young People , seminar
report”
www.eycb.coe.int/eycbwwwroot/HRE/eng/documents/Islamophobia%20report
/Islamophobia%20finalFRA.pdf (29.01.2007).
EUMC raporu : Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne: Discrimination et
Islamophobie, 2006. http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/EUMChighlights-FR.pdf. (18.01.2007).
Hassan, Bousetta ve Brigitte, Maréchal, “L’ slam et les Musulmans en Belgique :
Enjeux Locaux et Cadres de Réflexion Globaux”, Fondation Roi Baudouin,
Programme
Société
Civile.
www.kbsfrb.be/files/db/fr/PUB_1414_Islam_et_musulmans_en_Belgique.pdf.
(20.01.2007).
Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne: Discrimination et Islamophobie,
2006.
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/EUMC-highlightsFR.pdf. (18.01.2007).
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Mevcut demografik istatistikler Avrupa Birli1i’nde ikamet eden
Müslümanlar n say s hakk nda yaln zca tahmini rakamlar sunmaktad r. Resmî hesaplara ve Sivil Toplum Kurulu lar n n tahminlerine
dayanan en ihtiyatl rakam yakla k 13 milyon olup, AB’nin toplam
nüfusunun % 3,5’ine kar l k gelmektedir.
Müslümanlar AB toplumunun en büyük ikinci dinî grubunu
olu turmaktad r. AB’de ya ayan Müslümanlar farkl etnik kökenler,
diller, dünyevî ve dinî e1ilimler, kültürel gelenekler ve politik görü lerden olu an çok çe itli bir kar md r. Avrupa Birli1i’nin Müslüman nüfuslar aras nda en yayg n olanlar, Türkiye, Kuzey Afrika,
Orta Do1u, Pakistan, Banglade ve eski Yugoslavya’dan gelen Müslümanlard r. Bunlar n önemli bir k sm AB vatanda d r. AB’de ikamet eden baz Müslümanlar n ya ad klar ülkede uzun bir geçmi i
bulunmaktad r.16
Belçika Hakk nda Genel Bilgiler
Belçika, Bat Avrupa'n n kuzeyinde, üç yönetim bölgesinden
olu an bir federasyon olup 10,2 milyon nüfusa sahiptir.17 Ülke nüfusunun % 57 sini olu turan Flamanlar, Flamanca; nüfusun %
42’sini olu turan Valonlar Frans zca konu urken; Brüksel’de iki dil
konu ulmaktad r. Do1uda Almanya s n r na yak n bölgede oturan
ve Almanca konu anlar çok küçük bir az nl 1 olu tururlar. Nüfusun
yakla k % 10'dan fazlas yabanc kökenlilerden olu maktad r.18
Anayasa, Belçika’da üç toplulu1un ve üç bölgenin varl 1 n kabul etmektedir. Topluluklar; Frans z, Flaman ve Alman Topluluklar d r. Toplulu1u belirleyen temel unsur kültür ve dildir. Bölgeler ise;
Valon, Flaman ve (iki dilli) Brüksel bölgeleridir.19
Bölge ve topluluklar üzerine kurulmu federal bir devlet olan
Belçika Krall 1 kuruldu1u 1830 y l ndan bu yana anayasal, parlamenter bir monar i rejimi ile yönetilmektedir.20 Belçika’n n devlet
yap s oldukça karma kt r. Son yirmi y ld r devletin yasama ve
idarî yap lar federal bir sisteme göre geli mektedir. Ülkede siyasî
16

17

18

19

20

Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne : Discrimination et Islamophobie,
2006.
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/EUMC-highlightsFR.pdf. (18.01.2007).
Communauté Française de Belgique, L’Enseignement en Chiffres, 19941995, Bruxelles.
Communauté Française de Belgique, L’Enseignement en Chiffres, 19941995, Bruxelles. Geni
bilgi için bak.: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/
europe/belgiqueetat.htm. (22.01.2007).
Communauté Française de Belgique, L’Enseignement en Chiffres, 19941995, Bruxelles. Geni
bilgi için bak.: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/
europe/belgiqueetat.htm. (22.01.2007).
Communauté Française de Belgique, L’Enseignement en Chiffres, 19941995, Bruxelles.

Belçika’da slamofobi ve Müslümanlara Yönelik Ayr2mc2l2k *

13

birlik rejimi yerine, yetkilerin belediyeler, eyaletler, bölgeler ve
kültürel topluluklar ile merkezî otoriteler aras nda da1 t ld 1 bir
idarî rejim uygulanmaktad r. Topluluklar, karar yetkisi olan, seçimle i ba na gelen bir meclise, kendi malî yönetimine ve yürütme
gücü olan bir icra organ na sahiptir.
Belçika toplumu ço1unluk olarak Katoliklerden olu maktad r.
Müslümanlar ise ikinci s rada yer almaktad r. Üçüncü ve dördüncü
s ralar Protestan (% 1) ve Ortodokslar payla maktad r. Sonraki
s ralar Yahudiler, Anglikanlar olu turmaktad r.21 Belki böyle bir
tasnife Katolik, Protestan vb. gelenekten gelip ancak bugün kendilerini laik, insanc (hümanist) olarak tan mlayanlar da ilave etmek
gerekir.
Belçika Devleti dinî gruplara kar de1i ik bir yakla m sergilemektedir. Bu yakla m anlayabilmek için 1830’l y llardan itibaren
yürürlü1e giren temel kurallara geri dönmek laz md r. Bu düzenlemeler din özgürlü1ü, ba kas n dinî uygulamalarda zorlamama yasa1 ve din i lerinin devlet i lerinden ayr lmas ilkesini gözetmektedir. Sonuç olarak devletin dinî konularda “tarafs z = nötr” olma
zorunlulu1u vard r.
Belçika Devletinin “laiklik” bak aç s çok farkl d r. Din özgürlü1ünün büyük önem ta d 1 Belçika’da devlet ve din radikal olarak ayr lmam t r. 4 Mart 1870’de dinî personel ve bina maliyetini
kar lamaya dair ç kan yasa ister istemez dinleri tan ma ve mali
destek verme imkân n sa1lamaktad r.22
]imdiye kadar sadece be dinî grup ve bir de felsefî hareket
(laikler) devletçe resmî olarak tan nm t r. slam dini ise 1974’te
resmî olarak tan nm t r.23 Yaln z bu tan nma 1970’teki ekonomik
ve petrol krizi esnas nda Belçika’ya has özel bir ortamda olmu tur
ve Müslümanlar n i lerinin yönetimi Brüksel’deki (Grande Mosquée
du Cinquantenaire diye de tan nan) slam Kültür Merkezi (Centre
slamique et Culturel de Belgique)’ ne verilmi tir. Suudî Arabis21

22

23

E., Bribosia ve I., Rorive, “Executive Summary Discrimination on the Grounds of
Religion or Belief : Belgium”, 17 June 2004, Institut d'Etudes Européennes et
Centre
de
Droit
Comparé,
Université
Libre
de
Bruxelles.
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/aneval/religion
_be.pdf. (19.01.2007).
H, Bousetta ve B. Maréchal, “L’ slam et les Musulmans en Belgique : Enjeux
Locaux et Cadres de Réflexion Globaux”, Fondation Roi Baudouin, Programme
Société
Civile.
www.kbsfrb.be/files/db/fr/PUB_1414_Islam_et_musulmans_en_Belgique.pdf.
(20.01.2007).
Ural Manço ve Meryem Kanmaz, “Belgique: Intégration des Musulmans et
Reconnaissance du Culte Islamique: Un Essai de Bilan”, Reconnaissance et
Discrimination. Présence de l’Islam en Europe Occidentale et en
Amérique du Nord, l’Harmattan, Paris, 2004, s.96.
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tan’ n denetimi alt nda olan slam Kültür Merkez’i özellikle Fas ve
Türk as ll Müslümanlar taraf ndan yeterli me rulu1u bulamam t r.

Belçika’da slam ve Müslümanlar
Belçika’da ya ayan Müslümanlar n varl klar Kuzey Afrikal
Müslüman göçmenlerle 1910’lara dayan yor. O dönemlere ait fazla
bilgi olmamas na kar n,24 çe itli antla malar, 1964-1974 aras nda
binlerce Müslüman i çiye yerle me imkân sa1lad 25 ve bunlara
slam dinini seçen yerli Belçika vatanda lar da kat ld .26
Belçika’da ya ayan Müslümanlar n say s 415 000 olup ve Belçika toplumunun % 4’ünü temsil etmektedir.
Fas as ll Müslümanlar

229 000

Türk as ll Müslümanlar

135 000

Cezayir ve Tunus as ll Müslümanlar

25 000

Müslüman toplumunun çok çabuk geli mesi pekte a rt c bir
durum de1ildir. 1990’larda %3’ken bu rakam 2002’de %4 bulmas n n sebebi Müslüman nüfusunun %35’nin 18 ya alt nda olmas d r. Böylelikle Müslüman toplumunun genç nüfusu göstermektedir
ki Müslümanlar yerli halka nazaran yüksek do1um oranlar na sa-

24

25

26

Bousetta, H ve Maréchal, B, “L’Islam et les Musulmans en Belgique: Enjeux
Locaux et Cadres de Réflexion Globaux”, Fondation Roi Baudouin, Programme
Société
Civile.
www.kbsfrb.be/files/db/fr/PUB_1414_Islam_et_musulmans_en_Belgique.pdf.
(20.01.2007). Manço, U ve Kanmaz, M, “Belgique: Intégration des Musulmans
et Reconnaissance du Culte Islamique : Un Essai de Bilan”, Reconnaissance et
Discrimination. Présence de l’Islam en Europe Occidentale et en
Amérique du Nord, l’Harmattan, Paris, 2004, s.86.
Manço, U ve Bouhoute, H, L’Islam, Vous Connaissez?, En collaboration avec
EMB et du Ministère de l’Enseignement, Bruxelles, 2003, s.21.
Bousetta, H. ve Maréchal, B, “L’Islam et les Musulmans en Belgique: Enjeux
Locaux et Cadres de Réflexion Globaux”, Fondation Roi Baudouin, Programme
Société
Civile.
www.kbsfrb.be/files/db/fr/PUB_1414_Islam_et_musulmans_en_Belgique.pdf.
(20.01.2007).
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hiptirler.27 Öte yandan toplumun %4’nü temsil eden bu kesimin
yakla k yar s Belçika vatanda l 1 na sahiptir.28
Flandre bölgesinde yakla k 162 000, Valon bölgesinde 92 000
ve Brüksel bölgesinde 161 000 Müslüman ikamet etmektedir.29
Müslümanlar ba kent nüfusunun %17’sini temsil etmekte ve bu
özellik Avrupa’n n ba kenti Brüksel’i Avrupa’n n en “Müslüman”
ehri yapmaktad r.30
Belçika, Bat Avrupa’da Avusturya’dan sonra 19 Temmuz 1974
tarihinde slâm dinini resmen tan yan ikinci ülke olmu tur. Anayasa, tüm vatanda lar na, mensup olduklar dine uygun e1itim görme
imkân veriyor. Bu çerçevede, 1978 y l ndan bu yana okullarda
isteyen ö1renciler için slam din dersi verilmektedir.31
]u anda slâm dinini resmen temsil yetkisi, EMB = Belçika
Müslümanlar Temsil (Yürütme) Kurumu'na aittir. Bu kurum, 20
Mart 2005 tarihinde yap lan seçim sonunda olu turulmu 17 üyeli
yeni kurul taraf ndan temsil edilmektedir.32
EMB’nin görevleri unlard r:
1.Din dersi ö1retmenlerinin statüsünü belirlemek, ders program geli tirmek, tefti etmek, ö1retmenlere hizmet içi e1itim sa1lamak.
2.Din görevlilerini organize etmek, imam yeti tirmek, cenaze
i leri.
3.Belçika’da slam’ n imaj n do1ru ekilde yans tarak Müslümanlar n toplumda uyumunu kolayla t rmak.
4.Resmen tan nm ibadet alanlar na maddî yard m (al m ve
bak m için para yard m ) sa1lamak.
27

28

29

30
31

32

Ural,
Manço,
“les
Musulmans
de
Belgique
et
d’Europe”,
http://www.medeainstitute.org/index.html?page=&lang=&doc=1122.
(15.01.2007).
Ural, Manço ve H. Bouhoute, L’Islam, Vous Vonnaissez?, En collaboration avec
EMB et du Ministère de l’Enseignement, Bruxelles 2003, s.20.
Ural, Manço ve Meryem, Kanmaz, “Belgique : Intégration des Musulmans et
Reconnaissance du Culte Islamique: Un Essai de Bilan”, Reconnaissance et
Discrimination. Présence de l’Islam en Europe Occidentale et en
Amérique du Nord, L’Harmattan, Paris 2004, s.86.
Ural, Manço ve H. Bouhoute, L’Islam, Vous Connaissez?, s.20.
C. Sägesser ve V. De Coorebyter, “Cultes et Laïcité en Belgique”, Dossier du
CRISP, Bruxelles, Février 2000, s.15
E, Brébant, “État de la Formation des Enseignants de Religion Islamique dans
l’Enseignement Officiel en Communauté Française”, Centre Interdisciplinaire
d’Etude des Religions et de la Laïcité Université Libre de Bruxelles.
http://www.kbsfrb.be/files/db/FR/RapportCIERL_FRB_Final.pdf. (21.01.2007).
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5.Mezbaha denetimini kolayla t ran sistem olu turmak; kesilen
etlerin helalli1ini garantileyen etiket sistemini olu turmak.
6. leti im alan nda slam’la ilgili sorular cevapland rmak, bilgilendirme dergisi (Bulletin) olu turmak, devlet televizyonlar ve
radyolar nda k sa yay nlar yapmak.33
Müslümanlar n Maruz Kald klar Ayr mc l klar
Belçika’n n rkç l kla mücadelede tecrübesi uzun y llara dayanmakta olup rkç l 1a kar ilk cezai i lem yasas n 1981’de ç karm t r.34 Bu çerçevede 1993’te kurulan Irkç l kla Mücadele ve F rsat
E itli1i Merkezi (CECLR) gibi bir kurulu a sahiptir. Özerk, kamusal
ve federal devlete ba1l olan bu kurulu un görevleri aras nda hem
rkç l kla ve yabanc dü manl 1 ile mücadele, hem de yabanc lar n
Belçika toplumuna uyumlar n kolayla t racak politikalar geli tirmektir. Ayr ca 2003’te yürürlü1e giren yeni yasal düzenlemelerle,
Belçika rkç l kla ve ayr mc l kla mücadelede daha da kuvvetlenmi tir.
Bunun yan nda, ço1u sivil toplum örgütlerinin bünyelerinde
ayr mc l kla mücadeleye mahsus hizmet bulunmamas na ra1men,
bu örgütler gelen bütün ikâyetleri dinleyip bu konuda uzmanla m kurulu lara, MRAX (Irkç l k, Yahudi ve Yabanc Dü manl 1 na
Kar Hareket) ve CECLR’e yönlendirmi lerdir.35
Avrupa Irkç l k ve Yabanc Dü manl 1 n
zleme Merkezi
(EUMC) 2006 tarihli raporunda, pek çok Avrupal Müslümanlar gibi
Belçika’da ya ayan Müslümanlar n da etnik kimlikleri ve dinî yaklamlar na bak lmaks z n i , e1itim ve bar nma alanlar nda ayr mc l klarla kar la t 1 n aç klamaktad r. Bu yönde CECRL’e 2003’te
2500 ikayet gelmi tir. Yabanc lar n ve özellikle Müslümanlar n
maruz kald 1 ayr mc l klar bar nma, e1itim ve çal ma artlar olmak üzere üç ana ba l k alt nda toparlayabiliriz.36
a. Bar nma
Belçika’da genellikle Müslüman olanlar da dâhil olmak üzere
tüm göçmenler, ço1unlu1a göre daha kötü bar nma artlar na sa33

34
35

36

Bak.: IHF (International Helsinki Federation for Human Rights): “Intolerance and
Discrimination against Muslims in the EU: Developments since September 11”,
Mars
2005.
http://www.ihfhr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4029. (12.01.2007).
1981 y l nda ç kan bu yasa Loi Moureaux olarak bilinmektedir.
ENAR (Avrupa Irkç l k Kar t A1), Rapport Alternatif : La situation du Racisme en
Belgique
vu
par
les
Associations,
Juin
2003.
www.enareu.org/fr/national/belgium/Report%20Belgium%202002%20FR.pdf.
(05.01.2007).
Bak.:
www.diversiteit.be/NR/rdonlyres/2AC3E757-2235-45A3-A3AE6FDD65E790AC/0/03_rapportcentre.pdf. (23.01.2007).
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hip olmakta, daha fazla korunmas zl k ve güvensizlikle kar kar ya kalmaktad r. Bar nma artlar n n iyile tirilmesinde baz geli meler elde edilmi olmakla beraber, bar nmadaki e itsizlikler büyük
ölçüde, göçmenler veya göçmen çocuklar gibi dü ük gelir gruplar na yönelik sosyal konutlar n yetersiz olmas ndan kaynaklanmaktad r. Ço1u Müslüman yabanc lar, mülk (ev, daire) sat n almak veya
kiralamak söz konusu oldu1unda ayr mc l 1a maruz kalmaktad r.
CECLR’in aç klamas na göre, 2004’te Anvers ve Brüksel’de Türk ve
Fas as ll Müslümanlar taraf ndan yap lan birçok bar nma iste1i dinî
ayr mc l ktan dolay reddedilmi tir. Üstelik CECLR’in ALARM
(Molenbeek Mülteciler çin Konut Hareketi) ile ortakla a yapt 1 bir
ankette, ismi yabanc ismini ça1r t ran veya yabanc aksan ile konu an ki ilerin % 58’nin ald 1 ayn cevap öyledir: “Ne yaz k ki
ba vurdu1unuz mülk art k müsait de1ildir.”37
b. Çal @ma @artlar
Belçika’da yabanc lar i bulma konusunda çok fazla zorlanmaktad rlar. Ço1u Avrupa ülkelerinde Müslümanlar n i sizlik oranlar yüksektir. Belçika’da yap lan istatistiklere göre38 Türk ve
Fas’l lar n i sizlik oran (% 38) Belçikal lar nkinden (% 7) 5 kat daha fazlad r. Ayr mc l kla ilgili ara t rmalar, yabanc lar n ve özellikle
Müslümanlar n ayr mc l 1a maruz kald klar n ve s n rl istihdam
imkânlar na sahip olduklar n göstermektedir.
görü melerinde
çokça rastlanan ayr mc l 1a, kan t getirememe ve maruz kal nan bu
ayr mc l 1 baya1 la t rd klar ndan dolay , çok ki i bu durumu yetkili
yerlere bildirme gere1ini duymam lard r. Bu nedendendir ki, i sizlik alan nda ayr mc l kla ilgili fazla ikâyet bulunmamaktad r. Üstelik birçok ki iye uyru1undan dolay resmî görevler gibi ço1u meslek
yollar kapanmaktad r.39
Bununla birlikte, Avrupa ve Belçika’da, i yerlerinde dinî ve kültürel ho görü u iki nedenden dolay s k s k gündeme gelmektedir:
yerlerindeki çok kültürlülük ve Müslüman toplumunu dinî ayr mc l k olmaks z n hem topluma hem de i yerine uyum sa1latma gereklili1i. Belçika’da i sözle mesine ayk r olmamak ve i yerinin düze37

38

39

EUMC raporu : Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne: Discrimination et
Islamophobie, 2006. http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/EUMChighlights-FR.pdf. (18.01.2007).
L. Okkerse ve A. Termote, Statistische Studiën nr 111: Hoe Vreemd is
Vreemd op de Arbeidsmarkt / Etudes Statistiques n° 111: Singularité
des Etrangers sur le Marché de l'Emploi, Bruxelles: Nationaal Instituut Voor
de Statistiek / Institut National de la Statistique, 2004.
ENAR, Rapport Alternatif: La Situation du Racisme en Belgique vu par les
Associations,
Juin
2003.
www.enareu.org/fr/national/belgium/Report%20Belgium%202002%20FR.pdf.
(05.01.2007).
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nini bozmamak kayd yla, (dinî bayramlar, helal g da vb.) imkânlar
sa1lanm t r. Ancak, özel sektörde i yerinden i yerine durum de1i ebilmektedir.40
c. EEitim
Avrupal Müslümanlar n kar kar ya oldu1u ayr mc l k konusunda bir ba ka etken de e1itimdeki dü ük ba ar seviyeleridir.
Göçmen nüfusun önemli k sm n Müslümanlar n olu turdu1u baz
üye devletlerde di1er göçmenlere k yasla Müslümanlar aras nda
e1itimi tamamlama oranlar n n dü ük oldu1u ve ortalama olarak
ço1unluk nüfusundan daha dü ük vas flar elde ettikleri görülmektedir. Göçmen ö1renci ba ar s hakk ndaki OECD’nin PISA (Uluslar
aras Ö1renci De1er Program = Programme for International
Student Assessment) çal malar , ülkede do1mayan ö1rencilerin
okur-yazarl k (alphabétisation) oranlar n n yabanc as ll olmayan
nüfustan çok daha dü ük oldu1unu göstermektedir. Özellikle, göçmen ailelerin e1itim ve sosyo ekonomik statüsünün nispeten dü ük
oldu1u ülkelerde, göçmen kökenli olan ö1rencilerle di1erleri aras ndaki ba ar farklar daha fazla olma e1ilimindedir.41
ENAR (Avrupa Irkç l k Kar t A1)’a göre, kurulu lara yap lan
ikayetlerde yabanc as ll oldu1undan dolay okula kaydedilmeyen
ö1rencilerin say s çok fazlad r. Ö1retmenlerin ö1rencilere ve ö1rencilerin ö1retmenlere kar ayr mc eylem veya sözleri, ö1renimin
her derecesinde görülmektedir.42
E1itim, i ve bar nma alanlar nda çok ve s k rastlad 1 m z ayr mc l klar n yan nda, ENAR raporu di1er alanlara da dikkat çekmekte ve unlar kaydetmektedir:
Güvenlik güçleri: S kça rastlananlar n aras nda tutanak tutmamak (refus d’acter les plaintes), usulsüz kimlik kontrolü yapmak, onur k r c konu malar, sald rgan bir tonla hitap etmek vs..
Örne1in, 2002 y l nda MRAX’a, Brüksel-Midi tren gar nda Eurostar
trenine binerken ve Zaventem Havaalan nda yap lan pasaport
kontrolüyle ilgili gelen üç ikayet belirtmektedir. ENAR raporundaki
40

41

42

EUMC Raporu için bak.: Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne:
Discrimination
et
Islamophobie,
2006.
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/EUMC-highlights-FR.pdf.
(18.01.2007). ECRI Raporu için bak.: Troisième Rapport Sur la Belgique, 2003.
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/Belgique/Belgique_CBC_3.asp. (15.01.2007).
EUMC raporu : Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne: Discrimination et
Islamophobie, 2006. http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/EUMChighlights-FR.pdf. (18.01.2007).
Kad n Evi Derne1i (L’ASBL “Maison des Femmes”, Rue de Fierlant, n° 2 - 1190
Bruxelles). Geni
bilgi için bak. www.enareu.org/fr/national/belgium/
Report%20Belgium%202002%20FR.pdf. (05.01.2007).
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u örnek, durumun vahimli1ini ortaya koymaktad r: Bay “D” çiçek
almak için pazara gider ve sat c ile aka tonunda pazarl 1a ba lar.
Bu arada bir polis araya girer ve Bay “D” ’ye “defolup gitmesini”
söyler. Biraz ilerde Bay “D” sebze almak için ba ka sat c ya do1ru
yönelir ve tekrar ayn polisle ve bir meslekta ile kar la r. Polisler
defolup gitmesi gerekti1ini tekrar hat rlat p ve Bay “D” ’yi kelepçeleyerek bir kamyonetin arkas nda rkç deyimlerle sald r rlar ve döverler. Daha sonra Bay “D” polis merkezine götürülüp gözda1
verilir ve dinlenilmeden merkezden at l r.43 MRAX’ n ele ald 1 di1er
bir olay da udur: 25 Haziran 2005 sabah saat 5.30’ta e1lenceden
dönen (biri Afrikal di1er ikisi Arap as ll ) üç arkada evlerine dönerken ehir merkezinde bulunan La Bourse meydan nda ayr lmadan önce biraz laflarlar. Devriye gezen polis ekibi yanlar nda durur
ve kimlik kontrolü yaparak sorguya çeker. ki arkada polis memurlar n n görevlerini yapmak zorunda olduklar n anlay la kar larlar. Fakat içlerinden bir tanesi bu ayr mc duruma isyan eder ve
niçin bu meydanda bulunan di1er ki ilerin de kendileri gibi ayn
müdahaleye tutulmad klar n sorar. Bu durum polislerin pek ho una
gitmez ve o ahs yere yat r p ellerini de kelepçeleyerek döverler.
Götürdükleri polis merkezinde tekrar döverler ve saatler boyu hücrede tutarlar. Arkas ndan da isyan nedeniyle savc l 1a sevk edilir.
Kaderin cilvesine bak n ki bu ah s MRAX’ n müdür yard mc s d r.44
d.Kom@uluk ili@kileri: Yabanc lar, kom uluk ili kileri çerçevesinde rkç ve yabanc dü manl 1 na dayanan sözlü tacizlere u1ramaktad r.
e.Bas n Yay n: Nefret ve kin uyand ran konu ma ve yaz lar,
slamofobi deyimler. Ayr ca, 11 Eylül sald r lar ndan sonra bir k s m
bas nda ortaya ç kan Müslüman/terörist ili kisi.45
Burada u sorular sormak gerekmektedir: Müslümanlara kar
uygulanan ve ayr mc l 1a vurgu yapan tutumlar, slamofobiye dayand r labilir mi? slamofobi teriminin anlam nedir? Hangi eylem
hangi sözler slamofobi kategorisine girer? Belçika’da slamofobi
kaynakl eylemlere s kça rastlan yor mu? Bir sonraki bölümde örnek verilerek bu tip sorulara cevap bulunmaya çal lacakt r.
Belçika BaElam nda slamofobi
Belçika’da slam’a ve Müslümanlara kar duyulan ku ku ve
güvensizlik 1980’den itibaren daha da iddetlenmi ; daha do1rusu
43

44
45

Bu
konuyla
ilgili
bak.:
http://www.amnestyinternational.be
/doc/article.php3?id_article=5551. (17.01.2007).
http://www.mrax.be/article.php3?id_article=168&var. (23.01.2007).
ENAR, Rapport Alternatif: La Situation du Racisme en Belgique vu par les
Associations,
Juin
2003.
www.enar-eu.org/fr/national/belgium
/Report%20Belgium%202002%20FR.pdf. (05.01.2007).
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Belçikal lar n, i çi olarak gelen Türk ve Fasl göçmenlerin geçici
olarak de1il de kal c olarak Belçika’ya yerle tikleri dü üncesi ile
kar kar ya geldiklerinde artm t r. Ayn zamanda Müslümanlar n
ço1unun dinin gereklerini yerine getiren bir toplum oldu1unun fark na varmalar ve Müslüman göçmenlerin ülkelerine dönmeyecekleri gerçe1i ile o zamana kadar gizli tutulan slamofobi, 1980 y l ndan
itibaren daha da belirgin hâl alm t r. O zaman ço1u Belçikal , Müslümanlara ve slam’a kar duyduklar korku, endi e ve slam’ ve
Müslümanlar tan mamadan dolay , Müslümanlar “entegrist” olarak tan mlamadan çekinmediler.46 Bundan dolay Müslümanlar,
terörizmi desteklemediklerini aç klayarak kendilerine kar uygulanan bask lar k rmaya çal maktad rlar.47
Manço ve Kanmaz’a göre, 11 Eylül ikiz kuleleri sald r lar ndan
sonraki süreç, birçok ülkeye göre, Belçika’da genel anlamda fazla
bir gerginli1i ve iddeti beraberinde getirmeyip, daha sakin daha
so1ukkanl bir ortam yaratm t r. Bununla birlikte 11 Eylül sald r lar ndan sonra slamofobi diye adland rabilece1imiz pek çok olay
meydana gelmi tir. Bunlar n aras nda slamofobi belirtisi ta yan 4
cinayetten bahsedilebilir.48
slamofobi Diye Tarif EdebileceEimiz Baz Örnekler
ECRI’ye göre, 11 Eylül sald r lar ndan sonra Belçika’da ( ah slara yap lan hakaret ve sald r lar, mülkiyetlere verilen zararlar, cinayetler vb.) slamofobi olaylar nda bir art
görülmektedir.49
CPEC’den (Centre pour l’Egalité des Chances) 2002 y l nda yap lan
bir bas n aç klamas nda 11 Eylül sald r lar ndan itibaren ikâyetler46

47

48

49

Ural Manço ve Meryem Kanmaz, “Belgique: Intégration des Musulmans et
Reconnaissance du Culte Islamique: Un Essai de Bilan”, Reconnaissance et
Discrimination. Présence de l’Islam en Europe Occidentale et en
Amérique du Nord, l’Harmattan, 2004 Paris, s.109-110.
IHF (International Helsinki Federation for Human Rights): “Intolerance and
Discrimination Against Muslims in the EU: Developments since September 11”,
Mars
2005.
http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?
sec_id=3&d_id=4029. (12.01.2007).
Ural Manço ve Meryem Kanmaz, “Belgique : Intégration des Musulmans et
Reconnaissance du Culte Islamique: Un Essai de Bilan”, Reconnaissance et
Discrimination. Présence de l’Islam en Europe Occidentale et en
Amérique du Nord, l’Harmattan, 2004 Paris, s.109-110.
ECRI,
Troisième
Rapport
Sur
la
Belgique,
2003.
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/Belgique/Belgique_CBC_3.asp. (15.01.2007). Bak.: E. Brobosia ve I.
Rorive, “Les Nouvelles Lois Discriminatoires : Quelles Avancées pour la Belgique
en Matière de Lutte Contre le Racisme”, Institut d’études Européennes et Centre
de
Droit
Comparé
(Universite
Libre
De
Bruxelles).
www.ulb.ac.be/is/III.83.106.pdf. (11.01.2007). IHF (International Helsinki
Federation for Human Rights): “Intolerance and Discrimination Against Muslims
in the EU: Developments since September 11”, Mars 2005. http://www.ihfhr.org/documents/doc_summary.php? sec_id=3&d_id=4029. (12.01.2007).
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de gözle görülen bir art ve konu malarda da sertle me oldu1u
belirtilmi tir. Müslüman toplumuna kar yap lan sald r lar n yan nda, ah slar günden güne artan slam’a kar duyduklar nefreti de
aç kça belirtmekten çekinmemektedirler.50
Yukar da belirtti1imiz gibi ECRI raporunda, slamofobi kategorisine girebilecek u eylemleri s ralanm t r: (Müslümanlar ve Arap
as ll lar hedef alan yay nlar gibi) özele yap lan her tür tecavüzler,
kamusal alanda yap lan yaz l veya sözlü sald r lar, bazen ölümle
sonuçlanabilecek fiziksel sald r lar. Dinî tahrikli olaylar hakk ndaki
veriler s n rl olsa da Müslümanlar n sözlü tehditlerden fiziksel sald r lara kadar de1i en slamofobi eylemlerine maruz kald klar bilinmektedir.51 Belçika toplumunda meydana gelmi bu tip olaylardan
unlar örnek verebiliriz:
May s 2002’de Brüksel’in Schaerbeek semtinde Fas as ll Müslüman bir çift kom ular taraf ndan öldürülmü tür.
Kas m 2002’de Anvers Borgerhout’ta 27 ya ndaki Fasl slam
din dersi ö1retmeni ailesine iftar için geldi1i bir anda kom ular
taraf ndan katledilmi tir.52 Bu olay n akabinde, yüzlerce genç durumu protesto etmek için soka1a dökülüp güvenlik güçleri ile çat m t r.53
Belçika günlük gazetelerinden Belga’n n haberine göre 2004
y l nda meçhul ah slar Beringen Camii’ne patlay c maddelerle sald r da bulunmu lard r. Camide maddî hasar olu urken, Hasselt
Savc l 1 yapt 1 aç klamada sald r y gerçekle tiren ki ilerin Hollanda’da öldürülen Théo Van Gogh olay ndan etkilenmi olabileceklerini söylemi tir.54
MRAX’ n web sitesinde yay mlad 1 “Okul ve Bürodan Sonra
]imdi S ra CPAS’te” ba l kl makalesinde ba örtüsünden dolay

50
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V. Georgi, “Feasibility Study: Religious Bigotry and Tolerance in Europe”, Network
in European Foundations, Berlin, Mai 2005. http://www.nefic.org/pdf/Feasibility
%20Study%20on%20Religious%20Tolerance%20and%20Bigotry%20in%20Eur
ope%20-%20Dr%20Viola%20Georgi.pdf . (10.01.2007).
EUMC Raporu: Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne : Discrimination et
Islamophobie, 2006. http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/EUMChighlights-FR.pdf. (18.01.2007).
ECRI,
Troisième
Rapport
Sur
la
Belgique,
2003.
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/Belgique/Belgique_CBC_3.asp. (15.01.2007).
IHF (International Helsinki Federation for Human Rights): “Intolerance and
Discrimination Against Muslims in the EU : Developments Since September 11”,
Mars
2005.
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maddî yard m iste1i reddedilen bir han m n örne1i verilmektedir.55
11 Ekim 2006 tarihinde Farah El-H. gönderilen görü me davetiyesinden dolay , Wavre Centre Public d’Action Sociale (CPAS)’e gelir.
Merkez’in özel komitesi taraf ndan dinlenilip maddî yard m yap l p
yap lamayaca1 na karar verilecektir. Yaln z CPAS’in ba kan taraf ndan yönetilen komite, bu han m ba örtülü oldu1u için dinlemeyi
reddeder. Bayan Farah mahkemeye ba vurur ve bundan haberdar
olan MRAX, bu durumu CPAS ba kan na bir mektup göndererek
protesto eder. Ayr ca MRAX, “devletin tarafs z olmas ” ilkesi do1rultusunda, Müslüman kad nlar n ba örtülerinden dolay (i , okul,
adalet saray , halka aç k Federal Meclis mahkeme ve CPAS gibi) bir
çok mekândan at lmalar n k nar.56 Bu arada, MRAX’ n 14 Kas m
2006 tarihli yapt 1 bas n aç klamas nda, CPAS ba kan n n hatas ndan döndü1ünü ve bundan sonra ba örtüsü dâhil bütün dinî simgelerin (signes) art k serbest oldu1unu belirtir.
Père Samuel Olay : Montignies-sur-Sambre’daki SaintAntoine-de-Padoue Kilisesi görevlilerinden, Türkiye as ll Süryani ve
gerçek ad Charles-Clément Boniface Özdemir olan Père Samuel
hakk nda slamofobi ve rkç l 1a te vik etmekten suç duyurusunda
bulunuldu. 4 y l önce CPEC, rkç l k ve yabanc dü manl 1 n mahkûm eden “Moreaux Yasas ” ’na dayanarak bu ah s hakk nda ikâyette bulunmu tu. Nitekim Père Samuel ç kt 1 televizyon programlar nda, verdi1i demeçlerde ve mahkeme duru malar nda aç kça
slam’ ve Müslümanlar hedef alan aç klamalar yapm t r.57 “Camiler nükleer santrallerdan daha da tehlikelidir.” , “...Çocuklar n z n
slam’ n kölesi olmas n istemiyorum…” , “Do1acak her Müslüman
Avrupa için birer bombad r.” sözleri için yarg önünde hesap vermek zorunda kalm t r.58
Naima Amzil Olay : Flandre bölgesinde bulunan Remmery irketinin sahibi Rik Van Nieuwenhuyse, i yerinde ba örtülü bir bayan
çal t rd 1 için uzun süredir ölüm tehditleri almaktad r ve ayn tehditlere Bayan Naima Amzil de maruz kalm t r. Yaln z, Bay Rik Van
Nieuwenhuyse tehditlere meydan okuyarak Bayan Naima Amzil’a
destek olmu tur. Vlaams Belang (Vlaams Blok) diyar nda gerçekleen bu dayan ma ve direnme örne1i Kral II. Albert de dâhil olmak
üzere tüm politikac lar taraf ndan takdirle kar lanm t r.59
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24 Kas m 2004 tarihinde Remmery irketine gelen ilk tehdit
mektubunda, e1er Bayan Naima Amzil i inin ba ndayken ba örtüsünü ç kartmazsa, irket sahibinin ve ailesinin hayatlar tehlikede
oldu1u belirtilmektedir.
sahibinin tüm deste1ine ra1men, Bayan
Amzil i yerinde ba örtüsünü ç kart r. Fakat bunu yetersiz gören
felaketçiler bayan n i ten at lmas n istemi lerdir60.
Sonuncu ve yedinci tehdit mektubuna iki de silah mermisi eklenmesinden sonra Bayan Amzil dayanamay p: “Benim yüzümden
korkunç eylerin meydana gelmesini istemem.” diyerek patronuna
istifas n sunmu tur. Öte yandan, Amzil’in patronu istifas n kabul
etmeyip i çisinin bir süreli1ine izinli oldu1unu ve en k sa zamanda
i inin ba na geri dönece1ini aç klam t r.61
Bu durum, rkç l kla mücadele eden kurulu lardan politikac lara
kadar her kesimden çok destek görmü tür. Ba bakan Guy
Verhofstadt, bu durum kar s nda ok oldu1unu ve acilen adaletin
yerini bulmas gerekti1ini aç klam t r. Dahas ba bakan bu olay n
tüm ülkeye yay lmas ndan endi e etti1ini ifade etmi tir. CPEC’den
sorumlu bakan (Sosyalist Partiden) Christian Dupont ise Bayan
Amzil’i istifaya iten artlar n n çok üzüntü verici oldu1unu, bu tür
tehditlerin demokratik yollardan cezaland r lmas gerekti1ini belirtmi tir. Joëlle Milquet CDH Partisi Ba kan ve Adalet Bakan
Laurette Onkelinx’e Amzil/Remmery konusuyla ilgili soru önergesi
verece1ini ve demokratik bir ülke olan Belçika’da bir çal an n baörtülü olmas ndan dolay tehdit al p istifaya mecbur b rak lmas n n
kabul edilemez ve insanl k d oldu1unu aç klam t r.62
Birçok kurulu gibi, MRAX da Naima Amzil’i istifaya getiren
olaylar k nam , patron ve i çisine destek verip bu duruma sadece
öfke duyarak tepki vermenin yetersiz oldu1unu aç klam t r.
slamofobiyi k naman n, sadece ölüm tehditleri için geçerli olamayaca1 n , bir vatanda
s rf Müslüman diye i inden, okulundan
uzakla t rma ve konut konular nda d laman n da bir slamofobi
eylemi oldu1unu belirtmi tir. Ayr ca MRAX, yetkililerden “neyi k nad klar ” ve “sorunun köküne inmenin” ne anlama geldi1ini aç kça belirtmelerini istemi tir.63 Böyle bir olay n a r sa1c ve rkç bir
parti olan Vlaams Belang’ n seçimlerden galip ç kt 1 bir bölgede
meydana gelmesi biraz dü ündürücü olsa gerektir.
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d. Vlaams Belang (Vlaams Blok) Partisi
Vlaams Blok Partisi64 1978 y l nda milliyetçi Flaman partisi
Volksunie’nin sa1c unsurlardan olu mu ve daha sonra Frans z
politikac Jean-Marie Le Pen’nin Milliyetçi Cephe’sini (Front
National) model alm t r. 1992 y l nda ba kan Filip Dewinter, göç
olay na kar de1i ik çözümler sunmaktad r. Yaln z bu çözümler
Avrupal olmayan ve özellikle Müslümanlara yönelik olmu tur. Bu
partinin oylar ba lang çta % 2 iken % 15’e ula m , 2004 seçimlerinde % 24 oran nda oy toparlam t r. Flandre bölgesinin ikinci partisi, Anvers gibi baz Flaman ehirlerinde birinci, Brüksel’de ise
Flaman partisi olarak ilk s rada yer almaktad r. Bu yükseli in nedeni, Vlaams Belang’ n milliyetçili1i yan nda geli tirdi1i slamofobi
tutumudur. Bu slam kar t söylemde Flamanlar, göç sorunu hakk ndaki fikirlerine iyi birer cevap bulmaktad rlar. Art k Vlaams Blok
slamofobi diye adland rabilece1imiz bir parti hâline gelmi tir denilebilir.65
Ba larda Vlaams Blok, slam’a kar sadece ele tirilerle yetinirken, 1989’dan itibaren slam dininin resmen tan nmas n sona
erdirmek için kanun teklifinde bile bulunmu tur. Bu konuda öyle
demektedirler: “Avrupa, slam' n köleli1inden 300 y l önce kurtulmay ba ard 1 hâlde, imdi slam dinini tan mak safl k ve uursuzluktur! Bu a r safl 1 n alt nda slam’ , esaslar n ve geçmi ini iyi
bilmemek yatmaktad r.”66 Vlaams Blok’un slam hakk ndaki dü üncelerini u cümle ile özetlemek mümkündür: “Önümüzde iki toplum
seçene1i vard r, Avrupa toplumu ve Müslüman toplumu.” 67 Dahas

64

2 Ekim 1977’de, Vlaams Nationale Partij (VNP) Karel Dillen tarafindan kurulmu
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65
Geni bilgi için bak.: B. Ceuppens, “Le Vlaams Blok et le Flamand Naturel”,
http://www.cairn.be/redirect.php?SCRIPT=/load_pdf.php&ID_REVUE=CRII&ID_
NUMPUBLIE=CRII_010&ID_ARTICLE=CRII_010_0143. (19.01.2007).
66
H. Gijsels, Le Vlaams Blok, Ed. Lun Pire, Bruxelles 1993, s.146-147.
67
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Filip Dewinter, kendisinin ne rkç ne de yabanc dü man oldu1unu,
sadece ve sadece slamofobi oldu1unu aç kça belirtmi tir.68
VB (Vlaams Blok), söylemlerinde ve âdeta ele ald 1 her konuda slam’a at fta bulunmaktad r. VB hiç bir zaman rklar n e itli1ini
aç kça belirtmemi tir. Farkl l 1 ve ço1ulculu1u savunsalar da yabanc lar farkl l klar ndan dolay ele tirilmektedirler.69 Bu yüzden
“Ülkelerine gelen yabanc lar n ve özellikle Müslümanlar n uyumlar
dinlerinden dolay kesinlikle mümkün olamaz ve onlarla birlikte
ya amak imkâns zd r.” fikrini savunmaktad r.70
VB, bu rkç l 1 hakl ç karmak için de yerli halk (autochtone),
“kurban” olarak gösterip onlara kar yap lan ayr mc l ktan öyle
bahsetmektedir: “Bizim yetkililer sanki vatanda lar m z n rahatl 1 ndan çok allochtone (burada Müslümanlar n) rahat n dü ünmektedir. Örne1in devlet, i konusunda Kuzey Afrikal Müslüman gençlere, Belçikal gençlerden daha çok ayr cal k tan maktad r.”71
VB, CPAS’in verdi1i yard m paras , sigorta ve i sizlik paras n
helal sayarak Müslümanlar n k sa yoldan, fazla s k nt çekmeden
devletin paras yla zengin olduklar imaj n vermektedir.72
VB’ a göre, suçlular n varolmas n n tek sorumlusu yabanc lard r. Bunlar, suç i leyerek ve ceza almamak için bütün artlar yaratarak (sald r ya u1rayanlar misillemeden korkup ikayet etmedikleri için) korku yaymakta, terör estirmektedirler.”73 Suç i leyen yabanc gençler hakk ndaki VB’un görü leri gerçekten dü ündürücüdür. VB, bu gençlerin memleketlerine geri gönderilip, ak llar ba lar na gelesiye kadar çölde b rak lmalar n ve bir bardak su için üç
kilometre ko turulmalar n önermi tir.74
VB’un dergisi olan Vérités Bruxelloises, her say s nda vuku
bulmu h rs zl k, sald r gibi de1i ik olaylara yer vermekte ve bu
68
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2003, s.19.
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yaz larda suçlular n da genelde Müslüman ismi ta mas dikkat
çekmektedir. Dahas , dergide bulmacalara da yer verilmekte ve
baz kelimeler için üpheli ve Müslümanlar ima eden tan mlar yap lmaktad r. Örne1in: 1.H rs zlarda baba: Ali, 2. slamla t r lm
belediye: Schaerbeek, 3.Belçika Devleti taraf ndan kazançlar karlanan slam bakanlar : Ulema, 4.Sadece slam için kutsal olan:
Cihad, 5.Filistin gelene1i: Katletmek, 6.En saçma din: slam,
7. slamla ma tehdidi alt nda olan ülke: Belçika.75
Bir dini hor görmek veya önemsememenin en kolay yolu, o dinin varl 1 n inkâr etmektir. VB da slam’ n Hristiyanl k veya Yahudilik gibi bir din olmad 1 n ve slam’ anlayamaman n, onu din olarak kabul etmeye sebep oldu1unu aç klamaktad r. slamiyetin, di1er tek Tanr ya inanan dinlerden birer unsur ve Muhammet’ten
önceki zamanlara ait efsanelerden alarak olu turulmu , düzmece
din oldu1unu belirtmektedir.76
VB, neredeyse, bütün yay nlar nda, “gerici” , “kad nlara köle
statüsü veren arkaik bir din”, “barbar oldu1u kadar da ilkel” vb.
ifadelerle slamiyeti kötüleyen, tehlikeli gösteren unsurlara yer
vermektedir. slamiyetin haf zas n n ne kadar kuvvetli oldu1u ve
tek amac n n Avrupa’y tekrar ele geçirmek oldu1unu aç klamaktad rlar.77
slam dininden korkma ve inkâr etme ad na, VB, slam' temsil
eden bütün unsurlar hedef almaktad r. Konuyla ilgili u örnekleri
verebiliriz:
Camiler: Belçika’da 383 caminin78 bulundu1unu ve bunlardan
109’unun tan nmak için ba vurdu1unu ve bunlar n tan nmas durumunda imamlar n n maa lar n n devlet taraf ndan verilecek olmas n ele tirmektedir. Kin ve d lama mekânlar olan camilerin
hepsinin kapat lmas ve sadece Brüksel’de bir tane bulunmas ge-
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B. Alves, Racisme et Islamophobie dans les Publications Francophones du
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195 Flandre ve 109 Wallon bölgesinde, 87 ise Brüksel’de bulunmaktad r. EMB’ye
göre, Belçika’da 110 tanesi Türk derneklerine ait olmak üzere toplam 320 cami
bulunmakta, bunlardan 68 cami Bruksel’de, 90 cami Valon bölgesinde ve 162
cami Flaman bölgesindedir.
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rekti1ini aç klamaktad r. Hatta bu konuyla ilgili “SOS Cami” hatt
bile olu turmu tur.79
Ramazan ve Kurban Bayramlar : Her y l ramazan ay hakk nda
yap lan yay nlarda, ramazandan dolay trafik kazalar n n ço1ald 1
belirtilmektedir.80 Kurban bayram geldi1inde de “barbarl k, katliam, kabul edilemez uygulama ve vah ilik” gibi terimler s kça kas tl olarak kullan lmaktad r.81
Mezarl k: Müslümanlar n ölülerini, dinlerinin gereklerine göre
defnedilebilmeleri için mezarl k istekleri de VB taraf ndan ele tirilere maruz kalm t r. “Bunlara göre, ölümden sonra bile Hristiyan,
Yahudi veya ateistlerle ayn mezarl klar payla mak imkâns z oldu1u hâlde, bu artlarda canl lar nas l bir arada ya ayabilirler?” 82
Uyum (entegrasyon) konusunda VB’un tutumu çok aç kt r: “Ya
uyum sa1lay n ya da geri dönün!” Yaln z VB söylemi daha yak ndan incelendi1inde, Müslümanlar n Belçika toplumuna uyum sa1lamalar n n imkâns z oldu1u görülmektedir. Nedeni ise Belçika kültürünü sürekli olarak d lad klar ve uyum için hiç bir zaman çaba
sarf etmedikleri yönündedir.83 Ba örtüsüne kar ç kmay medeniyetlerinin hayatta kalmas ad na çok önemli bir mücadele olarak
gören ve slam' n günlük hayatlar na el koymamas için baz a lmamas gereken s n rlar belirlemek gerekti1ini söylemektedir.84
K sacas , VB söylemlerinde ve yay nlar nda slamofobi yaklam n aç kça sergilemektedir, hatta hayk rmaktad r. Her alanda
oldu1u gibi, i , sosyal hayat, vatanda l k, güvenlik alan nda da VB
Müslümanlar hakk ndaki s zlanmalar n sürdürmektedir ve her f rsatta Müslümanlar terörist gibi lanse etmekten çekinmemektedir.85
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Durum böyleyken, MRAX ve KIF KIF86 VB’un ba kan olan Filip
Dewinter hakk nda halk rkç kine te vik etmekten Anvers savc l 1 na suç duyurusunda bulunmu lard r. Filip Dewinter 28 Ocak 2005
tarihinde Jewish Week’e Yahudileri Müslümanlara kar k k rtmak
amac yla slamofobi demeçler verir. Yahudi vatanda lar n Avrupa’n n slamla t r lmas na kar
mücadele vermeleri gerekti1ini
aç klam t r. MRAX ve KIF KIF, her ne kadar her partinin ifade özgürlü1ü bulundu1unu savunsalar da Dewinter’in aç klamalar n
haddini a m ve k rm z çizgiyi geçmi olarak tan mlamaktad r. Bu
yüzden, Dewinter hakk nda dava aç p milletvekili dokunulmazl 1 n n kald r lmas n istemi lerdir. Dewinter ben rkç de1il sadece
slamofobi sahibiyim diyerek, slamofobinin bir rkç l k olmad 1 ve
halk slam’a ve Müslümanlara kar dü manl klar n aç kça ifade
etmeye davet etmi tir. Dewinter slamofobiyi Avrupa medeniyetinin Ma1rib ülkelerinin insan ve kültür istilas na kar me ru bir savunma olarak görmektedir. Bundan dolay da Yahudileri slam’a
kar direnmeye davet etmektedir.87
Bununla birlikte, MRAX ve KIF KIF, VB’un resmî maddî yard mlar n n kesilmesi için parlamenterlere ça1r da bulunmu tur. 17
Ocak 2006 tarihinde parlamenterlere bu yönde bir dosya haz rlan p
sunulmu , 18 May s 2006 tarihinde Dan tay’a partinin maddî yard mlar na son vermesi için parlamenterler taraf ndan dilekçe verilmi tir. Ayr ca MRAX bu olay n pe ini b rakmayaca1 n ve davan n
takipçisi olaca1 n belirtmi tir.88
ECRI raporunda Belçika’da politikadaki rkç ve yabanc dü manl 1 tutumlardan ve rkç ve yabanc dü manl 1 propagandas
olan politik partilerin günden güne artan ba ar lar ndan rahats z
oldu1unu aç klam t r. Bu sebeptendir ki, VB’un ülkede gerginli1i
t rmand racak milliyetçi ve rkç propagandas ndan fazlas yla endi e
duymakta oldu1unu belirtmektedir.89
Çözüm ve Öneriler
Müslümanlara kar
her türlü sald r lar n artmas n n nedeni
“bilgisizlik” tir; yani sorunun merkezinde bilgi yetersizli1i bulunmaktad r. EUMC, medyan n sosyal duru ve davran olu umunda
çok büyük rol oynad 1 n ve slamofobi konusunda ne kadar katk -

86
87
88
89

KIF KIF : Kültürleraras Flaman Toplulu1u
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da bulunduklar n belirtmektedir.90 Medya slam’dan çok az bahsetmekte ve bahsetti1inde de genelde iddet ba1lam nda ele almaktad r. MRAX’da çal an bir gazeteci olan Luc Malghem, insanlar
do1ru ekilde bilgilendirmenin slamofobiyi k sa kesmenin en iyi
çözümü oldu1unu belirtmi tir. Nouria Ouali’ye91 göre de bilgisizlik
bugün toplumlar n felaketi hâline gelmi tir ve e1er baz lar slam’dan korkuyorlarsa bunun nedeni slam’ n ne içeri1ini ne de
uygulamalar n bilmemeleri ve sunulanlardan fazlas n ara t rmamalar d r. Bas nda yans t lan slam imaj ço1unlukla eksik olup slam, genelde sald r lar, sava ve isyanlarla beraber an lmaktad r92.
Öte yandan, slam’la terörizmi ba1da t rmak slam dininin
imaj n olumsuz ekilde etkilemekte ve bu durum da slamofobi
tutumlar n art rmaktad r.93 EMB ba kan Co kun Beyazgül’e göre,
slam ve terörizmi bir arada anmak, Müslümanlara kar güvensizlik duygusunu art rmaktad r. En önemlisi insanlar, “ slam” ve
“Müslüman” kelimelerini duydular m , derhal 11 Eylül sald r s ve
benzerleriyle birle tirmektedirler. Belçikal lar slam hakk nda bilgilendirme ad na EMB birçok faaliyetlerde bulunmu tur. Bunlar n
aras nda dinler aras ve kültürler aras diyalog bulunmaktad r.94
Göç olay Belçika’n n demografik bile imini fazlas yla de1i tirmi olup farkl dinî, felsefî ve ideolojik ak mlar gözlenmektedir. Bu
gerçe1i göz ard etmeyen Belçikal devlet yetkilileri, de1i ik sorunlar ele alabilecek kültürler aras diyalo1u geli tirmi lerdir. ECRI
tavsiye raporunda, sosyal aktörler, farkl cemaatlerin temsilcileri,
sivil toplum kurulu lar vs. aras nda diyalo1un art r lmas n n önemine dikkat çekmi tir.95 23 ]ubat 2004 tarihinde resmen faaliyete
geçen bu kültürler aras diyalog u 4 ana tema üzerinde durmaktad r:
1.E itlik, ayr mc l 1a kar
2.“Öteki” korkusuna kar
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91
92
93

94

95

ç kan tarafs zl k ilkeleri
vatanda l 1 çözüm olarak sunmak

EUMC Raporu için bak.: Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne:
Discrimination
et
Islamophobie,
2006.
http://eumc.europa.eu/eumc/
material/pub/muslim/EUMC-highlights-FR.pdf (18.01.2007).
Université Libre de Bruxelles’de ögretim üyesi.
http://www.ihecs.be/regards/islamophobie.htm (20.01.2007).
EMB, 2 ]ubat 2006 tarihli bas n aç klamas nda karikatür olaylar n da slamofobi
olarak
tan mlayarak
suçlular
k nad klar n
belirtmektedirler.
http://www.yenoo.be/modules/news/article.php?storyid=109 (23.01.2007).
http://www.ihecs.be/regards/islamophobie.htm ve http://www.coe.int/t/f/droits
de
l'homme/ecri/1-ECRI/2-Pays-par-pays/Belgique/Belgique_CBC_3.asp
(20.01.2007).
ECRI,
Troisième
Rapport
Sur
la
Belgique,
2003.
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l'homme/ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/Belgique/Belgique_CBC_3.asp (15.01.2007).
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3.Özgürle tirme ad na kad n ve erkek e itli1i
4.Demokratik ve ço1ulcu toplumda bir din mensubu olman n
yeri ve tan nmas .96
Dinler aras diyalo1un önemine vurgu yapan Ekmelettin
hsano1lu, Avrupa toplumlar nda artmakta olan slamofobiye kar
diyalo1un geli tirilmesinin ne kadar lüzumlu oldu1unu belirtmi tir.97 EUMC de bu yönde bir aç klama yap p, Belçika’da Müslümanlar ve Hristiyanlar aras nda gerçekle en u diyalog faaliyetlerine
dikkat çekmektedir:
Kilise Mültikültürel Birliktelik Toplulu1u98 taraf ndan gerçekle tirilen slam ve Kur’an hakk nda konferanslar.
Müslümanlar
Geli tirme ve
nu’nun99 gerçekle tirdi1i faaliyetler.

Özgürle tirme

Organizasyo-

Liège ve Brüksel bölgelerinde de ayn giri imlerde bulunulmaktad r.
Brüksel’de ise Kelime Merkezi’nin (Center al-Kalima) diyalog
faaliyetleri öne ç kmaktad r.
Bütün bunlar n yan nda, Müslümanlara i , bar nma ve e1itim
alanlar nda e itlik sa1lay p ayr mc l 1 önleyen, Müslümanlar n
uyumlar n (entegrasyonlar n ) kolayla t racak politikalar geli tirilmesi konusunda EUMC srar etmektedir. ECRI ise iddete, kine,
rkç l 1a, ayr mc l 1a ve özellikle rksal ayr mc l 1a kar Belçikal
yetkililerden yasal uygulamalar titizlikle yerine getirmelerini istemi tir.
Ayr ca, EUMC Avrupa ülkelerindeki Müslümanlar n sosyal hayat
artlar n ve slamofobi olaylar n belgelemenin çok kolay olmad 1 n ve bunun da üç nedeni oldu1unu aç klam t r:
1. nsanlar bu tür olaylar bildirmeye te vik edecek hiç bir eyin bulunmamas
2. slamofobi olaylar n kaydedecek Avrupa devletlerinde hiç bir
mekanizman n bulunmamas
3.Bu tür olaylara maruz kalanlar n polise güvenmemeleri.
96

EUMC Raporu için bak.: Les Musulmans au Sein de l’Union Européenne:
Discrimination et Islamophobie, 2006. http://eumc.europa.eu/eumc/material/
pub/muslim/EUMC-highlights-FR.pdf. (18.01.2007).
97
http://www.coe.int/NewsSearch/Default.asp?p=nwz&id=7142&lmLangue=2.
(20.01.2007).
98
Kerkwerk Multikultureel Samenleven=Collectif d’Eglise pour la Cohabitation
Multiculturelle.
99
Vereniging Voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslems=Association pour le
Developpement et l’Emancipation des Musulmans.
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Sonuç
Belçika’da slam ve slamofobi hakk nda genel panorama çizmeye çal t k. Müslümanlar, di1er yabanc lar gibi, uzun zamand r
Avrupa ve Belçika’da ya amakta olsalar da onlar gibi ayn haklara
maalesef sahip de1iller. Di1er Avrupa ülkelerinde mevcut olan durum Belçika’da da aynen görülmektedir. Sosyal alanda d lanma,
i , e1itim ve bar nma gibi konularda ayr mc l 1a maruz kalmaktad rlar. Müslümanlar n kar
kar ya kald klar bu ayr mc l klar
slamofobi, rkç veya yabanc dü manl 1 olarak da adland r labilir.
Nitekim bu unsurlar birbirlerine çok geçmi durumdad r.
Öte yandan Müslümanlara kar önyarg lar gittikçe ço1almaktad r. slam’ n terörizmle birlikte an lmas art k s kça rastlanan bir
durum olmu tur. Madrid ve Londra sald r lar ndan, hele 11 Eylül
Dünya Ticaret Merkezi sald r s ndan sonra medyan n da katk lar yla, Müslümanlar birer terörist gibi görenlerin say s artm t r. 11
Eylül sald r s ndan önce var olan slamofobi tutumlar, bu sald r lardan sonra daha radikal olmu tur. Bilindi1i gibi, sald r lar n Avrupa’da ya ayan Müslümanlar n üzerinde etkisi olumsuz olmu ve
Müslümanlara kar tehdit, sald r ve a a1 lamalar n say s artm t r. slamofobi tutumlar ve propagandalar olan politik partilerin
Avrupa’da ve Belçika’da oylar n art rmas bütün çevreler taraf ndan
kayg yla kar lanmaktad r.
Her eye ra1men verdi1imiz örnekler de göstermektedir ki,
yetkililer ve de1i ik sivil toplum örgütleri, Müslümanlara kar yap lan her türlü sald r lar k namakta ve yasalar çerçevesinde suçlular
hakk nda suç duyurusunda bulunmaktad rlar. Avrupa ve Belçika’daki Müslümanlar hakk ndaki önyarg lar ve haks zl klar ne derece artar veya azal r, bunu zaman gösterecektir.
KISALTMALAR
ALARM : Action Pour Le Logement Accesible aux Réfugiés à
Molenbeek : Molenbeek Mültecileri çin Evsizlikle Mücadele
Hareketi
CECLR : Centre des Egalités des Chances et la Lutte Contre le
Racisme : Irkç l kla Mücadele ve F rsat E itli1i Merkezi
CPAS : Centre Public d’Action Sociale : Halk Sosyal Hareket Merkezi
ECRI

: Commission Européenne Contre le Racisme et
l’Intolérance auprès du Conseil de l’Europe : Avrupa Konseyi, Irkç l 1a ve Ho görüsüzlü1e Kar Avrupa Komisyonu
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EMB

: L’Exécutif des Musulmans de Belgique : Belçika Müslümanlar Temsil –Yürütme- Kurumu

ENAR : European Network Against Racism= Réseau Européen
contre le Racisme : Avrupa Irkç l k Kar t A1
EUMC : European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia :
Avrupa Irkç l k ve Yabanc Dü manl 1 n zleme Merkezi
KIF KIF: Association Interculturelle Flamande : Kültürleraras Flaman Toplulu1u
MRAX : Mouvement Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la
Xénophobie : Irkç l k, Yahudi ve Yabanc Dü manl 1 na Kar
Hareketi
VB

:
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