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Afspral<en

Op 6 aprit'tiidens het slotdebat' maakten Rotterdam-
mers afspraken met elkaar, met mostimoÍganisaties en

met het stadsbestuur. De betangriikste afspraken waren:

Tussen Rotterdommers onderling
. Geen moslims discÍimineren op de arbeidsmarkt en bii

stages. Als moslims desondanks toch dat gevoeI heb-
ben, moeten zii niet in een stachtoffeÍÍoI kÍuipen.

. Afkeuren en melden van etke vorm van discÍiminatie,
extremisme en elk gedÍag dat in striid is met de
gÍondwet.

. De Íespectvolle diatoog is het uitgangspunt voor het
bespreken van problemen.

Met instanties en (moslim)organisoties
. omgang met cuttuurverschilten en diversiteit moet de

aandacht kriigen binnen het onderwiis.
. Moskeeën en andere istamitische organisaties moeten

zich openstelten naar alle RotteÍdammeÍs en inzicht
bieden in de islam.

. Moskeeën hebben de taak samenhang aan te brengen

tussen de islam en de Nederlandse Íegels en de
gemeenschappetiikheid van beide te benadrukken.

Met het stadsbestuur
. De gemeente Rotterdam maakt afspraken met werkge-

veÍs om meeÍ moslims, in het biizonder iongeren en

moslima's, aan het werk te helpen.
. De gemeente voert een actief antidiscriminatiebeteid

en een actief diversiteitbeleid voor het eigen perso-

neelsbestand,
. De gemeente stimuleert het onderling contact tussen

burgers en het debat.

lmpÍessies islamdebatten

Erg meegevallen

Ali Tachi woont sinds 1965 in Nederland. Hij werkt bij het Centrum voor Werk

en lnkomen (cWl) en hanteert ats vÍiiwilliger de voorzittershamer van de

Annasr IVloskee in Rotterdam. Hii kijkt terug op de lslam- &
lntegratiedebatten:'ln het begin was ik best huiverig. Wist niet wat ik moest
verwachten. i\4aar het resultaat is me erg meegeva[en.0p een vriendeliike
toon l(on iedereen aan 4oo andere Rotterdammers ziin mening laten horen.
Na het eerste debat heb ik iedereen in de moskee gemotiveerd om mee te
praten. Mos[ims en niet-moslims zijn met elkaar in gesprek, spre<en steeds
minder over wii en zij en leggen niet altiid meer de link met de isLam. Dat is

pure winst. Nu moeten we een vervolgstap maken. Door ell(aar uit te nodi-
gen. Wij houden de deuren van de moskee van harte open.
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