
  

 

 

Persbericht 

 

Milli Görüş veroordeelt de aanval op de As-Soennah moskee Den 
Haag en betreurt wederom de stilte en de bescheiden houding van 
onze volksvertegenwoordigers. 
 

6 maart 2019, Amsterdam – Met afschuw en grote verontwaardiging hebben wij op 3 
maart 2019 kennisgenomen dat er vroeg in de ochtend een spandoek, waarop onze 
Profeet (vrede zij met hem) wordt beledigd, is geplaatst tegen de gevel van de As-
Soennah moskee in Den Haag. De daders namen geen genoegen met een spandoek. 
Om de provocatie op te schroeven werd ook een babypop geplaatst.  

Milli Görüş beschouwt dit als een aanval gericht tegen de gehele moslimgemeenschap 
in Nederland. De reeks van aanvallen op moskeeën die in de afgelopen periode heeft 
plaatsgevonden, laat helaas zien dat de vrijheid van religie en veiligheid van moslims 
steeds verder onder druk wordt gezet.  Er is hier overduidelijk sprake van haatgevoel 
jegens moslims die zich uitdrukt in handelingen die in strijd zijn met onze gedeelde 
waarden en wet- en regelgeving. Een haatgevoel dat zich uitdrukt in handeling op een 
gebedshuis kan nooit en nimmer een verschil van mening zijn waarover in dialoog 
gegaan kan worden.  Alle vormen van bagatellisering van dit soort haatgroepen en 
haatincidenten dragen bij aan een klimaat waarin agressie en geweld worden 
genormaliseerd.  

Deze lafhartige daad is niet de eerste aanval op een moskee. Derhalve roepen wij 
allereerst alle moskeebestuurders en de leden op om actie te ondernemen en aangifte 
te doen tegen deze laffe daad. 

Daarnaast roepen wij de landelijke- en lokale overheid op dit probleem hoger prioriteit te 
geven door onder meer maatregelen te treffen om moskeeën veiliger te maken en haar 
bezoekers in bescherming te nemen. Wij roepen al onze volksvertegenwoordigers op 
om zich alsnog te uiten over deze aanval waarin niet alleen de moslimgemeenschap 
wordt beledigd, maar ook de veiligheid van een moskee en haar bezoekers in het 
gedrang komt. Vrijheid van religie is niet louter een grondrecht, maar ook een waarde 
die wij als Nederlanders hoog in het vaandel hebben. 
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