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Actueel
CDA-lid pleit voor Europese erkenning
van Islam als godsdienst
CDA-lid en kerkjurist Henk Degen pleit voor Europese
erkenning van de Islam als godsdienst. In het Brabants
Dagblad bepleit hij dat Islamitische organisaties een
gerechtelijke uitspraak bij het Europese Hof afdwingen
over de godsdienstige status van de Islam. Een
dergelijke uitspraak zou de godsdienstvrijheid
waarborgen, zo stelt Degen.
In het artikel keert Degen zich krachtig tegen de PVV. Hij
stelt dat de PVV halsstarrig ontkent dat de Islam een
wereldgodsdienst is. Criteria voor 'godsdienst' is het
vereren van God en de gebruiken die daarbij horen.
Degen vindt dat bij elke godsdienst ook een ideologie

Maatschappij
Schending vrouwenrechten
Er zijn verschillende vormen van vrouwenrechtenschendingen, bijv. het niet laten registreren van de
nikaah (moslimhuwelijk); verkrachtingen, in het bijzonder
tijdens oorlogen. In dit artikeltje zullen wij het hebben
over het ontnemen van hun recht om te erven, wat
haraam, absoluut verboden, is (Koran 4:10 en 89:19).
Vóór de komst van de Islam ging de boedel naar de
zonen, in andere culturen naar de oudste zoon. De Islam
maakte een eind aan deze onrechtvaardige en
discriminatoire gewoonte (Koran 4:7). Vrouwen kregen
een deel toegewezen bij overlijden van hun ouders,
echtgenoot of andere bloedverwanten, variërend van
12,5% tot 50% (zie Koran 4:11-13; 4:176).
Enkele manieren waarop vrouwen benadeeld worden bij
erfenis zijn de volgende (je zou bijna denken dat het
djahiliyya / pre-Islamitische duistere tijdperk is
teruggekeerd).
a. Door de nikaah niet in te schrijven. Men adviseert dan
de man om het aldus vrijgekomen aandeel van de vrouw
te geven aan de kinderen. Dit is een zeer gemene en
laffe streek, en discriminatie van en minachting voor de
vrouw. Op personen met een ongeregistreerde nikaah
doen wij hierbij een dringend beroep hun 'zwarte huwelijk
wit te wassen'. (zie Koran 4:1)
b. Om de gehele erfenis te schenken aan de zoon/zonen
kopen ouders eigenmachtig het aandeel van hun
onwetende dochters af voor een chicken feed.
c. Ouders geven hun dochters geen aandeel, ervan
uitgaande dat zij bij hun huwelijk aandeel zullen krijgen
van de kant van hun echtgenoot.
d. Voor mannen die meer dan 1 vrouw hebben is de
vraag: Laten ze een testament maken dat na hun
overlijden de nalatenschap gelijkelijk onder hun vrouwen
wordt verdeeld?
e. De dochters krijgen de sieraden, potten, pannen, etc.
van de moeder en de onroerende goederen gaan naar
de zonen.
Het is erg jammer te constateren dat de geestelijke
leiders zulke grove vormen van benadeling, van
schending van onvervreemdbare rechten, niet aan de
kaak stellen. Erger nog, dat ook Moslimvrouwenorganisaties dat niet doen, vermoedelijk uit
onwetendheid, vrees of collaboratie. Violation of women’s
rights! Yes, we can.
Als een Moslim komt te overlijden, dient in hoofdlijnen
het volgende te gebeuren met zijn erfenis.
1. De begrafeniskosten betalen.
2. Zijn/haar schulden betalen.
3. Uitvoering geven aan zijn/haar legaten / wasiyyah
(maximum eenderde deel van de erfenis).
4. Restant boedel verdelen onder de erfgenamen.
Het is prijzenswaardig ook iets te geven aan arme
familieleden, de wezen en behoeftigen (Koran 4:8).
Moge deze bescheiden bijdrage een aanzet zijn
voor een bewustwordingsproces (“Faya lobi
Revolutie”).
(Noot: jasmijn is de nationale bloem van Tunesië, en
Faja lobi is die van Suriname. Vandaar de benaming
"Jasmijn Revolutie" voor de opstand in Tunesië
tegen armoede, corruptie en censuur).
Ahmad Jhawnie

Risaalah TV

hoort: ‘Denk aan de 'naastenliefde' in het Christendom;
de vrede die in de Joodse godsdienst en de Islam wordt
nagestreefd. Gemeenschappelijk aan de drie
wereldgodsdiensten zijn: mededogen, compassie met de
armen, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Daarom
juist moeten wereldgodsdiensten elkaar inspireren en
politiek versterken. Met name in Nederland,
godsdienstig veelstromenland’.
Degen vindt niet dat de Islam kan worden vereenzelvigd
met gewelddadige aanslagen. Hij schrijft dat er ‘ook in
het Oude Testament teksten staan die in onze tijd
onmogelijk nog als wet voor te schrijven zijn’. Als de
‘PVV de Islam wil reduceren tot politieke ideologie, is dat
geen godsdienst-wetenschappelijke vinding, maar een
louter politieke gedachtesprong’. (NieuwReligieusPeil)

Het Israëlisch-Palestijns conflict:
hoe het begon
1917: Britse Balfour-declaratie belooft een nationaal tehuis voor
het Joodse volk in het Brits mandaatgebied Palestina.
1947: Resolutie 181 van de VN-Veiligheidsraad beveelt aan
een onafhankelijke Arabische en een Joodse staat te stichten
en een internationale regeling voor Jeruzalem te maken.
1948: Onafhankelijke staat Israël eenzijdig uitgeroepen; eerste
Arabisch-Israëlische oorlog. 750.000 Palestijnen komen terecht
in VN-kampen.
1964: Oprichting Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).
1967: Zesdaagse Oorlog. Israël bezet Westelijke Jordaanoever,
Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Een half miljoen nieuwe
vluchtelingen. Veiligheidsraad neemt resolutie 242 aan: oproep
tot Israëlische terugtrekking uit de Bezette Gebieden en
erkenning van het bestaansrecht van alle staten in de regio.
1973: Jom Kippoer-oorlog. VR-resolutie 338: oproep tot staakthet-vuren en tot de onmiddellijke naleving van resolutie 242.
PLO voert inmiddels guerilla-oorlog tegen Israël.
1982: Israël dwingt PLO Zuid-Libanon te verlaten. PLOhoofdkwartier verhuist naar Tunis.
1987: Palestijnse volksopstand (Intifada) in Bezette Gebieden.
1993: ‘Oslo-1’: beperkte vorm van Palestijns zelfbestuur in de
Gazastrook en Jericho. Op 4 mei 1994: oprichting van de
Palestijnse Autoriteit (PA). ‘Oslo-2’ uit 1995 regelt uitbreiding
van de Palestijnse autonomie, Palestijnse verkiezingen en
terugtrekking van het Israëlische leger uit steden in de
Westelijke Jordaanoever. Vanaf 1996, onder Likud-premier
Netanyahu, lopen onderhandelingen steeds moeizamer. Het
‘Hebron-akkoord’ (1997) leidt tot gedeeltelijke Israëlische
terugtrekking uit een deel van Hebron en de ondertekening van
het ‘Wye-Memorandum’ in oktober 1998. De implementatie
daarvan stagneert.
1999: Ehud Barak (Arbeiderspartij) nieuwe premier van Israël.
Onderhandelingen in Camp David in juli 2000 mislukken. De
voornaamste onderwerpen: Jeruzalem, de nederzettingen, de
onderlinge grenzen, veiligheidskwesties, het vluchtelingenvraagstuk, de waterproblematiek en de overdracht van bezette
gebieden door de Israëlische autoriteiten aan de Palestijnse
Autoriteit.
Bron: maandblad 'Internationale Samenwerking'
Oktober 2000
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Ar-Risaalah krant gemist?
Vorige editie van Risaalah TV niet gezien?
Download op www.ivisep.org
Artikel van de week:
Vrijheid van meningsuiting,
hoe ver(der)?
Lees op www.ivisep.org

Risaalah TV zendt a.s. zondag een ‘awareness’
documentaire uit over het gebruik van pesticiden.
Het filmpje laat zien welke resultaten onverantwoord
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen teweeg
kan brengen, zoals gezondheidsrisico’s, kweken van
resistentie waardoor insecten immuun worden voor
de middelen, vervuiling van grondwater en
irrigatiekanalen, etc. Ook worden in de film
oplossingsmodellen getoond. De uitzending is a.s.
zondag om 9:00 uur a.m. op RBN TV, kanaal 5.

Spiritueel
Houding tegenover
andere godsdiensten
De eerste woorden in de Koran, het Boek van de
Islam, tonen de zeer edele visie die een Moslim
dient
te
koesteren
tegenover
andere
godsdiensten. Vele godsdiensten claimen
Goddelijke openbaring uitsluitend voor zichzelf en
menen dat andersdenkenden daar geen recht op
hebben. Deze visie heeft heel wat minachting en
haat teweeggebracht tussen naties, en heeft veel
afscheiding
veroorzaakt
tussen de diverse leden van
God’s familie, resulterende in
oorlogen en gevechten, die
alle nobele en hoge waarden
in de mensheid vernietigden.
De Islam maakt korte metten
met deze visie. Het leert dat
iedere natie werd gezegend
met een Boodschapper van God. De Goddelijke
oorsprong van elke religie wordt erkend. “Alle lof
komt Allah toe, Die de Schepper, Onderhouder en
Koesteraar is van (alle rassen van) de mensheid”,
aldus de openingswoorden van de Koran.
Is werelds onderhoud niet beschikbaar voor ieder
mens, wit of zwart? Waarom is spiritueel
onderhoud dan niet voor een ieder? Zoals de
verscheidene fysieke componenten van de natuur
zijn geschapen om alle naties van de wereld
gelijkwaardig van dienst te zijn, is een
gelijkwaardige spirituele koestering van de ziel ook
noodzakelijk. Daarom verklaarde God in de Koran
dat al de Profeten van de diverse naties van de
wereld van God kwamen, en spiritueel licht
brachten vanuit een en dezelfde Bron.
Nee, de Islam claimde geen nieuwe positie voor
zichzelf als religie. Het kwam om die oude
godsdienst te vervolmaken, die geleidelijk aan
werd geopenbaard aan het gezegend ras van de
Profeten, vanaf Adam tot Jezus. Zoals de Koran
vermeldt:
“Zeg: Wij geloven in Allah en in wat aan ons
geopenbaard is, en in wat geopenbaard werd aan
Abraham en Ismaël en Isaak en Jakob en de
stammen, en in dat wat werd gegeven aan Mozes
en Jezus, en in dat wat door hun Heer werd
gegeven aan de profeten, wij maken geen enkel
onderscheid tussen wie ook van hen en aan Hem
(Allah) onderwerpen wij ons.”
Dit vers maakt de Moslim niet slechts een volgeling
van de Profeet Mohammed (vzmh), maar bezielt
hem met een geest van trouw en eerbied voor
Mozes, Jezus en alle andere profeten die op de
wereld verschenen. De Koran is zonder twijfel het
heilige Boek van de Moslim, maar de heilige
geschriften van andere naties zijn ook zijn
gemeenschappelijk eigendom.
Bron: Islam to East and West
Khwaja Kamal-ud-Din

Humor
Waarom is Bin Laden gezakt
voor zijn typexamen?
Hij
had
niet
genoeg
aanslagen per minuut!

