
Vredesmanifestatie tegen aanslagen 
24-03-2016  

"We beseffen dat geen enkele samenleving immuun is voor geweld. Wel kunnen 

wij elkaar vasthouden en samen vastberaden zijn", aldus Jan Gruiters. Als antwoord 

op de aanslagen in Brussel en vorige week in Istanbul, roepen diverse 

moslimorganisaties, de vredesorganisatie PAX en andere levensbeschouwelijke 

organisaties op om op Goede Vrijdag naar een ingetogen vredesmanifestatie te 

komen op De Dam.  

Diverse sprekers zullen daar ieder vanuit hun perspectief een eendrachtig geluid tegen 

terreur wereldwijd laten horen. Vanaf 15.30 uur verzamelen mensen zich en om 16.00 uur 

zal de eerste spreker het woord nemen. Tijdens de bijeenkomst wordt een minuut stilte 

gehouden. Mensen kunnen bloemen of kaarsen meenemen. Initiatiefnemer Saïd Bouharrou 

van de Raad van Marokkaanse Moskeëen Nederland: "Jood, moslim, christen of niet-

gelovig: ieder mens van goede wil is geraakt door de verschrikkelijke beelden die ons 

dinsdag vanuit Brussel hebben bereikt.Wij willen onze solidariteit betuigen met slachtoffers 

van terreur wereldwijd en de terroristen een boodschap van eenheid en verbroedering 

meegeven." Boris van der Ham voegt daaraan toe: "We hebben verschillende opvattingen, 

en we zijn het soms hartgrondig oneens. Maar één ding kan ons bij elkaar houden: samen te 

staan voor ieders vrijheid." 

Vrijdag 25 maart 2016: 16.00 uur De Dam, Amsterdam  

Vredesmanifestatie voor solidariteit en vrijheid 



Sprekers: o.a. Saïd Bouharrou (RMMN), Natascha van Weezel, Boris van der Ham 

(Humanistisch Verbond), Jan Gruiters (PAX), Abdou Menebhi (Collectief Tegen Islamofobie 

& Discriminatie) en Emre Unver (voorzitter IOT - namens Turks / alevitische gemeenschap). 

De manifestatie is een initiatief van: 

Raad van Marokkaanse Moskeëen Nederland (RMMN) 

Vredesbeweging PAX  

Humanistisch Verbond 

Centraal Joods Overleg Nederland 

Collectief Tegen Islamofobie & Discriminatie 

Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling ( EMCEMO) 

HAK.DER. (Federatie van Alevitische Vereniging in Nederland) 

Unie van Marokkaanse Moskeëen Amsterdam 

HTIKB (Nederlandse unie van Turkse – Islamitische Organisaties) 

Commissie van Moskeebesturen Nijmegen (CMN) 

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) 

Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) 

Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM)  

HTSKV (Federatie van Turkse sport en Cultuur in Nederland) 

NIF (Nederlandse Islamitische Federatie) 

SICN( Stichting Islamitische Centrum Nederland) 

DSDF (Federatie van Sociale Democratische Verenigingen) 

HTIB ( de Turkse Arbeiders Vereniging in Nederland) 

HTKB (Turkse vrouw Vereniging in Nederland)  

het Inspraakorgaan Marokkaanse Amsterdammers (IOMA)   

Turkevi Gemeenschap 

Een Ander Joods Geluid 

 


