EMCEMO EN HTIB ORGANISEREN DEBAT OVER

HAATZAAIEN, EXTREEM-RECHTS &
DE GEVAARLIJKE INTERPRETATIES
VAN RELIGIEUZE TEKSTEN
6 DECEMBER 2015

Aanvang 15:00 uur in het
Nelson Mandela Centrum Eerste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam
‘De islam is in crisis. Voor sommigen is het een identiteit geworden, voor anderen zelfs een strijd. We
moeten deze strijd ontleden en alles wat gezegd wordt in naam van de islam analyseren. Dan zullen
we merken dat het om fictie gaat met als bedoeling haat te zaaien,” aldus Rachid Benzine.
De terreur van extreem islamitische groepen baart ons grote zorgen. Veel moslims spreken zich uit
tegen het geweld, maar is dat vandaag de dag nog wel genoeg? We moeten kritisch kijken naar de
interpretatie van religieuze teksten en duidelijk stelling nemen tegen verhalen die het geweld van
terroristen legitimeren.
Tegelijkertijd grijpen extreem-rechtse groepen de situatie aan om negatieve gevoelens tegen alle
moslims aan te wakkeren. Dit alles heeft heftige consequenties. Er is sprake van een stroom aan
bedreigingen richting moslims, moskeeën en hun instellingen. De hetze die in de sociale media
gaande is tegen Marokkanen en moslims zorgt voor een grote afstand tussen de Marokkaanse
jongeren en de samenleving. Dit maakt hen ontvankelijker voor radicalisering. De overheid moet
stappen nemen tegen dit soort haatzaaien.
DEBAT MET:
Yassin Al Forkani (jongerenimam),
Mohamed Amezian (Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal)
Rasit Bal (voorzitter CMO, Contactorgaan Moslims en Overheid),
Abdou Menebhi (voorzitter EMCEMO),
De volgende vragen centraal zullen staan:
• Hoe kunnen islamitische en seculier maatschappelijke organisaties kritischer kijken naar religieuze teksten?
• Extremistische groepen gebruiken de islam als politieke ideologie. Op welke wijze kan deze theologische

legitimatie van hun daden bestreden worden?

• Hoe kunnen we de dieperliggende oorzaken aanpakken om onze jeugd en de rechtsstaat te beschermen?
• We kunnen niet langer ontkennen dat dit ook een deel van de islam is. De is/daesh interpretatie moet

bestreden worden.

• Hoe kunnen we ons samen sterk maken tegen het haatzaaien van extreem-rechtse groepen en politici?
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