ISLAMOFOBIE:
de theorie en de praktijk

DEBAT 15 JUNI 2016, 19:30
NELSON MANDELA CENTRUM
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EERSTE WETERINGPLANTSOEN 2C, AMSTERDAM

it allerlei rapporten die in Europa en Nederland worden uitgebracht, blijkt dat er
sprake is van een groei van islamofobie. Sinds kort wordt moslim discriminatie door
de politie apart geregistreerd. Tegelijkertijd leven er veel vragen over hoe deze
vorm van discriminatie precies geduid moet worden. De afgelopen weken is er in de publieke
opinie een intellectuele discussie op gang gekomen over de racialisering van moslims, naar
aanleiding van een artikel hierover in de Volkskrant door Martijn de Koning. Ineke van der
Valk ging in verschillende publicaties al eerder in op de theoretische aspecten van islamofobie

als een vorm van racisme. Op deze avond zullen zij en Jan Jaap de Ruiter de discussie voortzetten.
Vervolgens willen we kijken naar hoe deze discussie zich vertaalt naar de praktijk. Hoe kan
islamofobie bestreden worden, zonder dat het onmogelijk wordt om kritiek op de islam te
uiten. Wat zijn de voorwaarden voor een gezonde discussie over de islam?
Tot slot zullen we kijken naar de ontwikkelingen van islamofobie in de media en in publieke
ruimte. Het wordt steeds normaler om de meest verschrikkelijke dingen te zeggen over
moslims, maar ook de incidenten tegenover moslims en moskeeen nemen toe. Onder invloed
van de haatzaaiende praktijken van extreemrechtse groepen en bepaalde politici lijkt
islamofobie iets heel normaals te zijn geworden.
Het doel van dit debat is om zowel in theorie als in de praktijk duidelijkheid te krijgen over het
anti-islam discourse zoals het vandaag speelt en tot oplossingen te komen voor ditt groeiende
maatschappelijke probleem.
Martijn de Koning & Jan Jaap de Ruiter & Ineke van der Valk:
discussie over islamofobie als vorm van racisme
Abdou Menebhi & Ibtissam Abaâziz
islamofobie in praktijk
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Wij verzoeken u bij interesse voor de bijeenkomst of de iftar een mail te sturen naar:
emcemo1@gmail.com
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VOORAANKONDIGING DEBAT:

‘DE TOEKOMST VAN DE
ISLAM IN NEDERLAND’
rechtsstaat, democratie, religie & secularisatie

22 JUNI 2016, OM 19:30UUR
NELSON MANDELA CENTRUM
EERSTE WETERINGPLANTSOEN 2C, AMSTERDAM

In 2016 organiseert Emcemo een reeks debatten over rechtsstaat, democratie, religie en
secularisatie. Het eerste debat is bedoeld om een discussie op gang te brengen binnen de
islamitische gemeenschap over de plaats van de islam in Nederland. Het doel is om tot een
gezamenlijk uitgangspunt te komen. Daarbij gelden de universele rechten van de mens en
de universele waarden van non-discriminatie, vrijheid en geleijkheid als leidraad. Hierin
zoeken we naar wat burgers bindt met respect voor verschillen. In dit eerste debat zullen
we onderzoeken wat de basis van samenleven is en in hoe ‘de islamitische cultuur en
tradities’ het beste te passen zijn in de Nederlandse democratische rechtsstaat.
VRAGEN DIE TIJDENS HET DEBAT AAN DE ORDE KOMEN ZIJN:
•

Wat verstaan wij onder de universele waarden en welke plaats religie daar inneemt?

•

Wat houden de vaak gehoorde ‘Joods-Christelijke traditie’ en ‘onze normen en
waarden’ in?

•

Draagt de islam als religie, net zoals de joodse of christelijke, ook universele waarden
uit en in hoeverre passen deze dan in de waarden van de seculiere staat?

•

Zijn er meningen die ervan uitgaan dat religieuze waarden de enige waarden zijn die
aan de basis van de maatschappij horen te staan? en hoe daarmee om te gaan?

•

Wat is er nodig om de islam mee te laten gaan in de universele waarden die de
moderniteit met zich mee bracht?

Het debat wordt gekenmerkt door uiteenlopende meningen. Enerzijds wordt secularisme niet
als bedreiging gezien voor het praktiseren van welk geloof dan ook. Veel gelovigen verdedigen
het principe van scheiding van kerk en staat en vinden dat deze voldoende bescherming biedt
voor gelovigen van alle religies en onderschrijven de fundamenten van de democratische
rechtsorde, waarbij diversiteit eerder een kracht is dan zwakte.
Anderzijds zijn er in Nederland ook groepen die de islam bijvoorbeeld als het ultieme
uitgangspunt voor politiek en bestuur zien. Ook zijn er radicale groepen die de islam gebruiken
om terroristisch geweld te legitimeren. Deze groepen hangen ideologieën aan die niet in
overeenstemming zijn met de universele waarden van een seculiere rechtstaat. Er zijn grote
zorgen over de groei van aanhangers van deze groepen en daarom is het belangrijk om een
ander geluid te laten horen.
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Het debat zal plaatsvinden in de vorm van een panelgesprek met onderstaande deskundigen
met ruimte voor inbreng uit de zaal. Omdat het Ramadan is, zal er de mogelijkheid zijn om na
afloop gezamenlijk een kom soep te nuttigen.
GESPREKSLEIDER:
Fenna Ulichki,

Dagelijks bestuurder bij Stadsdeel Amsterdam West

Dr. Hassan Bousetta, Dr. Sociale en politieke wetenschappen
Halim El Madkouri, Arabist en islamoloog en gespecialiseerd in radicalisering, extremisme
en terrorisme
Yassin el Forkani,

jongerenimam

Martijn de koning, antropoloog, onderzoeker religie en etniciteit
Wij verzoeken u bij interesse voor de bijeenkomst of de iftar een mail te sturen naar:
emcemo1@gmail.com
Het tweede debat zal zijn met theologen, vertegenwoordigers van moskeeën, imams en
seculiere organisaties over ongeveer dezelfde thema’s
Bij het derde debat zullen we politici betrekken bij de discussie over de invloed van
islamitische landen als Soedi-Arabië, Turkije, Marokko en Qatar op de islam in Nederland.
Bij het vierde debat zullen we gaan denken over de mogelijkheden voor een manifest dat
betrekking heeft op de Nederlandse islam of op de islam in Nederland.
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