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Les associations musulmanes belges signataires de la déclaration "contre la 
radicalisation et pour la citoyenneté" se réuniront prochainement pour établir 
ensemble une liste d'actions, explique mardi Hajib El Hajjaji, porte-parole de 
l'initiative et par ailleurs vice-président du Collectif contre l'islamophobie en 
Belgique. "Nous devons voir comment lutter contre la radicalisation et surtout 
comment mettre en place un islam qui contribue positivement à l'ensemble de la 
société", dit-il.  
 
A l'initiative du collectif musulman "EmBem" (Empowering Belgian Muslims), plus de 
50 associations (dont l'Exécutif des musulmans) ainsi que près de 40 personnalités 
et citoyens engagés ont signé un document intitulé "Convergences musulmanes de 
Belgique contre la radicalisation et pour la citoyenneté". Il vise à promouvoir un 
islam "généreux" et identifie pour ce faire quatre axes de travail: le plan religieux, 
l'éducation, la lutte contre les discriminations et la valorisation de la contribution 
musulmane en Europe et en Belgique. 
 
"Nous avons été choqués par les récents événements. Mais le moment de la 
condamnation est passé. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut agir ensemble, en 
synergie", estime Hajib El Hajjaji. "Certaines associations se sont rencontrées pour 
la première fois grâce à l'initiative. Cela nourrit aussi la réflexion", souligne-t-il. 
Les actions envisagées sont par exemple d'encourager les imams à parler de 
tolérance et de respect dans leurs prières du vendredi, de responsabiliser la 
jeunesse via les scouts et guides musulmans ou d'inciter les professeurs de religion 
musulmane à mettre en avant la diversité de l'islam. 
 
L'idée n'étant pas de créer une nouvelle structure, ces actions seront mises en 
oeuvre par les différentes associations en fonction de leurs missions respectives. 
"Les responsabilités sont partagées. On ne veut pas nier les nôtres, mais on 
demande aussi aux autorités politiques d'agir en vue d'un islam contributif", ajoute 
le porte-parole. Les musulmans signataires aimeraient notamment pouvoir diffuser 
une émission concédée dans les médias de service public. 
 
 
 

'Wij moslims willen niet geduld worden, we 
willen deel uitmaken van de samenleving' 
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'Wij als moslimverenigingen zijn niet blind voor de frustratie 
die leeft binnen de gemeenschap en kunnen niet anders dan 
onze verantwoordelijkheid nemen', zegt politicoloog Fouad 
Gandoul naar aanleiding van het Charter waarin Belgische 
moslims zich verenigen tegen radicalisering. 
  
Lees hier de letterlijke verklaring van Belgische moslims tegen radicalisering en voor 
burgerschap 
 
'Na de aanslagen op Charlie Hebdo en de terreurdreiging in ons eigen land, konden 
we niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen', vertelt Faoud Gandoul 
politicoloog en secretaris van Empowering Belgian Muslim de organisatie die het 
initiatief nam voor het gemeenschappelijke mosliminitiatief. 'Islamofobie is een 
gigantisch probleem in onze samenleving. En hiermee bedoelen we niet kritiek op de 
islam, wel het opruiende discours en het doelbewust kweken van angst tegenover 
moslims.' 
  

  
Hoe kwam de verklaring tot stand? 
 
Faoud Gandoul: 'De aanleiding voor het Charter waren de aanslagen op Charlie 
Hebdo in Frankrijk en de terreurdreiging nog dichter bij huis, in ons eigen kleine 
landje. Het was hoog tijd dat de belangrijkste actoren rond de tafel gingen zitten. 
Want wij als moslimverenigingen zijn niet blind voor de frustratie die leeft binnen de 
gemeenschap. De angst die op dit moment leeft binnen de moslimgemeenschap zit 
erg diep is en niet te vergelijken met de tumult die in het verleden ontstond, 
bijvoorbeeld de hetze na de Mohammed-cartoons in Denemarken.' 
 
'Op dit moment bevindt de dreiging zich echt in het hart van Europa. De 
geradicaliseerde salafisten - uiteraard een erg kleine minderheid - zijn jongens 
geboren en getogen in Europa. Het is essentieel dat we strijden tegen de bron, 
namelijk islamofobie. Wat dat is een gigantisch groot probleem in onze samenleving 
en ligt aan de grondslag van radicalisering. Uiteraard willen we duidelijk maken dat 
er een verschil is tussen kritiek geven op de islam. Dat kan heus wel. Het doelbewust 
kweken van angst tegenover moslims daarentegen, dat is een ernstige zaak. Zoiets 
kunnen we niet laten passeren onder het mom van vrije meningsuiting. Dat is 
simpelweg een opruiend discours. ' 
 
Het luik radicalisering is duidelijk, maar hoe vullen jullie het aspect 
burgerschap in? 
 
Gandoul: 'Dat radicalisering plaatsvindt, kunnen we niet ontkennen. Om het 
structureel aan te pakken, moeten we naar de oorzaken kijken. Enerzijds ligt een 
identiteitsworsteling aan de grondslag, anderzijds zijn er sociaaleconomische 
factoren en in het ergste geval spelen beide aspecten. Daarom willen wij als moslims 
in de verf zetten wat wij willen én kunnen doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. 
Onder meer moslimleerkrachten en -ondernemers (dewelke er nog veel te weinig 
zijn), spelen hierbij een belangrijke rol. 



'Wij zijn hier geboren en getogen. We willen niet enkel geduld worden, maar deel 
uitmaken van de maatschappij. Daarom is het essentieel dat er een modern gezicht 
wordt gegeven aan de islam. Zodat we duidelijk maken dat we burgers zijn met 
dezelfde rechten, ongeacht ons geloof. Door de grote hoeveelheid aan 
ondertekenaars, benadrukken we alvast dat er een groot draagvlak is.' 
 
Welke concrete maatregelen stellen jullie voor? 
 
Gandoul: 'Het Charter omvat vier concrete voorstellen naar de politiek toe. Want 
het probleem van radicalisering zal niet opgelost raken als men enkel het luik 
veiligheid uitwerkt, zoals vandaag gebeurt. Zo wordt de angst jegens de islam alleen 
maar aangewakkerd. Terwijl wij net ijveren voor een gezamenlijke visie op de islam 
op de lange termijn. Islam maakt deel uit van onze samenleving en zou beschouwd 
moeten worden als een deel van het natuurlijk DNA. Al besef ik goed dat het nog een 
hoop werk zal kosten om de gemeenschap mee te krijgen in dit verhaal. Daarvoor 
hebben we partners nodig binnen de politiek. ' 
 
'Op dat vlak krijgt onder meer de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) 
een luid applaus van mij. De open communicatie die hij voert met de verschillende 
gemeenschappen in zijn stad is lovenswaardig. Maar het probleem waar we nu voor 
staan, overstijgt het lokale. Zowel regionaal als nationaal moeten er inspanningen 
worden geleverd. De belangrijkste prioriteiten bevinden zich op vlak van Onderwijs, 
Arbeid en Welzijn. De sluipende discriminatie op de arbeidsmarkt of in het onderwijs 
door vooroordelen moet een halt worden toegeroepen.' 
'Maar het is een collectieve inspanning, zo spelen ook de media een essentiële rol. 
Want dat is de belangrijkste bron voor informatie over de islam, moslims en 
radicalisering.' 
 


