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Reactie islamitische koepelorganisaties naar aanleiding van aanslagen Nieuw-Zeeland
Met groot verdriet en afschuw hebben wij kennis genomen van de verschrikkelijke aanslagen op
twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland vandaag. Daarbij zijn tot nu toe 49 mensen
omgekomen en nog eens tientallen gewond geraakt. Onze gebeden gaan uit naar de overledenen, de
gewonden, degenen die getuige waren van deze vreselijke wandaad en al hun dierbaren. We bidden
voor kracht en troost bij het verwerken van zulk verschrikkelijk leed.
De aanslagen hebben ook ver buiten de gemeenschappen in Christchurch een schokgolf van verdriet
en angst veroorzaakt. Naast medeleven met de slachtoffers voelen mensen zich ook hier, in
Nederland, bang. De schok is des te groter omdat de aanslagen zijn gepleegd in gebedshuizen, een
plaats waar men juist komt om in vrijheid, veiligheid en vrede zijn spiritualiteit te beleven.
We roepen een ieder op om de rust te bewaren en alert te blijven, maar zich niet door angst te laten
leiden. De koepelorganisaties hebben contact met lokale autoriteiten over het monitoren van de
situatie en extra maatregelen die naar aanleiding van deze aanslagen worden genomen.
Het is niet de eerste keer dat de wereld wordt opgeschrikt door extremistisch geweld gericht tegen
een geloofsgemeenschap, en meer in het bijzonder tegen moslims. Denk aan Quebec, denk aan
Londen, denk aan Enschede. Al jaren benadrukken wij als koepelorganisaties het belang van inzet om
de veiligheid van de moskeeën hier in Nederland te waarborgen. Overheid en moslimorganisaties
moeten daarin samen optrekken. Iedereen in onze samenleving, in welke positie hij/zij zich ook
bevindt, heeft een eigen verantwoordelijkheid om haat en extremisme, in welke vorm dan ook,
waaronder islamhaat, tegen te gaan.
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