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Amsterdam, 23 januari 2023 

 

 

Islamitische Gemeenschap Milli Görüş Noord-Nederland spreekt haar afkeuring en afschuw uit over de 

verscheuring van de heilige koran door de leider van de rechts-extremistische organisatie Pegida.  

Deze organisatie heeft zich wederom vanuit haar zeer afschuwelijke, provocerende, discriminerende en 

vooral haat zaaiende kant laten zien. Helaas zonder dat de verantwoordelijke en bevoegde autoriteiten 

hiertegen hebben opgetreden. 

 

Deze laffe optreden en gebeurtenis is een donkere dag voor de democratie in Nederland, waarbij het 

rechts-extremisme haar beledigende, kwetsende en haat zaaiende handelingen frank en vrij toch heeft 

kunnen uitvoeren. IGMG noord Nederland is verbaasd en zeer teleurgesteld dat de bevoegde 

autoriteiten, lokale overheid in samenwerking met politie deze grove vorm van discriminatie, uiting 

van polariserende haat en belediging van haar islamitische burgers nu wel heeft toegestaan. Dit staat 

in schril contrast tot de eerdere demonstratie in oktober 2022 met de toen geweldige interventie en 

optreden door het bestuur en politie, waarbij de Koran werd afgepakt en de voorman van Pegida 

gearresteerd. 

 

Het is verontrustend en een buitengewoon kwalijke zaak dat geen enkele politieke partij of politicus 

zich hiertegen heeft uitgesproken. Zij moeten begrijpen dat dit de tweedeling en polarisatie in de 

samenleving in de hand werkt. Bovendien is het gevaar dat niet ingrijpen en zwijgen kan zorgen voor 

een precedentwerking.  

 

Het recht op demonstratie en vrijheid van meningsuiting staat op zich. Maar de wijze waarop en het 

beledigen van een grote geloofsgemeenschap in de samenleving mag niet geaccepteerd worden. 

Daarom doen wij een oproep naar alle bevoegde autoriteiten om dit soort laffe en beledigende 

provocaties niet toe te staan, en te verbieden. Tegelijkertijd is onze boodschap aan de 

moslimgemeenschap om niet in te gaan op deze laffe provocaties. 

 

In afwachting van uw reactie verblijven wij. 

Met vriendelijke groet , 

 

 

Voorzitter IGMG Noord Nederland 

drs. M. (Mustafa) Hamurcu 


