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De verklaring hieronder is een variant op de ‘Verklaring van afgevaardigden op de seculiere 

islam-top’ (De St.-Petersburgverklaring), onderschreven door Ayaan Hirsi Ali en een tiental 

(ex-)moslims. Wij doen een oproep aan de moslimgemeenschap en zijn respectievelijke 

vertegenwoordigers, alsook aan de vele imams en islamitische politici in het bijzonder, om 

deze verklaring met veel overtuiging en enthousiasme te ondertekenen. Aan moslims die 

deze verklaring niet ondertekenen zeggen wij: “’t Stad is niet van A!” 

 

Ik woon in Vlaanderen en ik ben in de eerste plaats een Vlaming. Op de tweede plaats 

omschrijf ik mezelf als een seculiere moslim. 

Ik bekrachtig de onschendbare vrijheid van het individuele geweten. Ik geloof in de 

gelijkwaardigheid van alle mensen. 

Ik respecteer de scheiding van religie en staat en ik eerbiedig de universele rechten van de 

mens. 

Het bekritiseren of veroordelen van islamitische praktijken die de rede of de rechten van de 

mens schenden, zie ik niet als kolonialisme, racisme of ‘islamofobie’. 

Ik verwerp de intolerante, discriminerende, gewelddadige en jihadistische passages in de 

Koran, alsook de shariawetgeving, fatwarechtbanken en de heerschappij van islamitische 

geestelijken. 

Ik verzet me tegen:  

- alle straffen wegens godslastering en ketterij, in overeenstemming met artikel 18 van 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;  

- praktijken die de onderdrukking van vrouwen bevorderen, zoals vrouwenbesnijdenis, 

het doden uit eerwraak, gedwongen sluiering en gedwongen huwelijken; 

- vervolging van en geweld tegen homoseksuelen, vrouwen, Joden en niet-moslims;  

- sektarisch onderwijs, dat onverdraagzaamheid en fanatisme tegenover niet-moslims 

predikt; 

- intolerante, discriminerende, gewelddadige en jihadistische imams en hun preken; 

- de islamiserende, totalitaire en jihadistische ambities van machtshongerige moslims 

en de rigide structuren van de islam waarin zij gevangen zitten. 

Ik engageer me om een open publieke sfeer te cultiveren, waarin alle zaken bediscussieerd 

kunnen worden, zonder dwang of intimidatie. 

Ik roep academici en denkers op om zonder vrees onderzoek te doen naar de oorsprong en 

bronnen van de islam, en om de idealen van vrij wetenschappelijk en spiritueel onderzoek te 

verspreiden. 

Ik zeg luid en duidelijk: voor de islam als een persoonlijk geloof kan er hier misschien een 

toekomst zijn, maar niet voor de politieke leer die in de islam besloten ligt.  
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Tegen de christenen, joden, boeddhisten, hindoes, bahais en alle leden van niet-islamitische 

geloofsgemeenschappen zeg ik: ik sta achter u als vrije en gelijkwaardige burgers. 

Tegen niet-gelovigen zeg ik: ik verdedig uw onvoorwaardelijke vrijheid om vragen te stellen en 

van mening te verschillen. 

Tegen journalisten, academici, schrijvers, cartoonisten en filmmakers zeg ik: mogelijk 

verafschuw ik wat u zegt, schrijft, tekent, afbeeldt of uitbeeldt, maar ik zal uw recht om het te 

zeggen, schrijven, tekenen, afbeelden of uitbeelden koste wat het kost verdedigen. 

Ik word met andere woorden Vlaming onder de Vlamingen, en Antwerpenaar onder de 

Antwerpenaren. 

 

Getekend, 

Naam: 

Datum: 

 


