Verslag van de bijeenkomst op 28 februari 2020 in het kader van Actief burgerschap
Functie van de islamitische instellingen in de westerse samenleving

Bouchaib Saadane (PPD) opent de bijeenkomst met iedereen welkom te heten en geeft een
korte introductie over PPD. Hierna geeft hij aan dat er veel vragen rijzen over de spanningen
die de laatste tijd zijn ontstaan in Nederland met betrekking tot de religieuze instellingen.
PPD heeft derhalve inleider Bekkali el Khammar benaderd om daar vandaag informatie over
te verstrekken.
De heer Bakkeli bedankt de organisatie voor de uitnodiging.
Hij onderkent dat er een toename is in de spanning tussen moslims en niet moslims in het
Westen. Dat heeft verschillende redenen o.a.: politieke. Maar we moeten ook het probleem
niet groter maken dan het is. De overgrote meerderheid in het Westen en ook in Nederland
heeft geen probleem met de moslims. In veel gevallen staan veel niet moslim-Nederlanders
juist naast de Nederlandse moslims en dat moet ook onderkend en gezegd worden.
De vraag die we ons moeten stellen is, doen we het goed als Nederlandse moslims in deze
maatschappij? Het antwoord is natuurlijk ja, want de overgrote meerderheid van de moslims
gedraagt zich zoals het hoort, voldoet aan de verplichtingen, zowel wettelijk als
maatschappelijk en maakt gebruik van zijn rechten en geeft goede voorbeelden hoe een
moslim zich hoort te gedragen in een Westerse maatschappij. Maar helaas, is er een kleine
minderheid die het verpest voor de rest. Deze trekt aandacht van politiek en de media.
Vooral de media, zoals we weten, zijn oncontroleerbaar. Vaak schrijven ze in het algemeen
over ons en wordt iedere moslim over een kam geschoren. Ook dat hoort ons niet negatief
te beïnvloeden.
De functie van de religieuze instellingen
- De moskeeën zijn niet alleen te beperken tot het verrichten van gebeden en andere
religieuze activiteiten. Deze instellingen hebben een bredere functie in de
samenleving gekregen.
- Religieuze activiteiten vinden plaats in de moskeeën. Deze zijn duidelijk en voor de
hand liggend.
- Het bestuur van de instelling hoort een partner te zijn voor de lokale overheid in het
oplossen, zo niet het voorkomen van de maatschappelijke problemen.
- De instelling wordt bezocht door honderden mensen elke week en de bezoekers
vertegenwoordigen alle lagen van de maatschappij.
- De instelling biedt faciliteiten voor het doorgeven van informatie aangaande
actualiteiten. Want hier bereik je veel mensen en uit alle lagen van de maatschappij.
- Deze instelling vormt ook een brugfunctie tussen de moslims en niet moslims. Ze
horen jaarlijkse open dagen te organiseren zodat de geïnteresseerden in de
gelegenheid gesteld worden om vragen te komen stellen en kennis te maken met de
moslims.
- Deze instellingen horen ook iftars te organiseren tijdens Ramadan. Dat is een
doeltreffende gelegenheid om mensen aan elkaar te verbinden.

Samenvattend:
- De verrechtsing van de politiek heeft wel invloed op de relatie tussen moslims en niet
moslims in het Westen, zo ook in Nederland. Maar gelukkig de objectiviteit t.o.v. de
islam en de moslims groeit ook.
- De besturen van de religieuze instellingen horen een pact van samenwerking af te
sluiten met de lokale overheden om maatschappelijke problemen te voorkomen c.q.
op te lossen.
- Religieuze instellingen hebben een bredere functie dan alleen religieuze activiteiten.
- Religieuze instellingen dienen als faciliteit/medium voor het geven van algemene
voorlichtingen en info aan de bezoekers.
- Instellingen vormen een brug van verbinding tussen moslims en niet moslims door
middel van het organiseren van opendagen en iftars.
Tot slot bedankte Bouchaib Saadane de spreker voor zijn interessante inleiding en het
beantwoorden van de vragen. Ook dank aan de organisatie die deze bijeenkomst mogelijk
heeft gemaakt. Hij sluit de bijeenkomst af met de aanwezigen te bedanken voor hun komst
en het stellen van de vragen.

