PERSBERICHT
Vernieling Westermoskee Amsterdam
Amsterdam, 16-12-2020

Op de avond van 14 december jl. rond 20.00 uur heeft een nog onbekende dader de ruiten
ingegooid van de Westermoskee in Amsterdam. De vernieling vond plaats nadat het laatste
gebed was verricht. Hierdoor zijn er gelukkig geen slachtoffers gevallen. De videobeelden
waar deze daad is vastgelegd zijn inmiddels gedeeld met de politie. Hieruit blijkt dat de
dader nog vlak voor de vernieling de buurt verkend en een aantal malen de nazigroet
uitbrengt.
Zowel het lokale moskeebestuur als het federatiebestuur volgen de ontwikkelingen op de
voet en brengen dit ter sprake bij het gesprek met onze burgemeester, mevrouw Halsema
en bij de ministeriële gesprekken. Ook op andere plaatsen waar onze lokale afdelingen zijn
gehuisvest, gaan wij gesprekken aan met de plaatselijke burgemeesters.
Zorgen
Wij hebben onze zorgen geuit naar zowel de politie als de Gemeente Amsterdam. Wij zien
een landelijk stijgende trend in de moskeevernielingen die een overduidelijke boodschap
aan islam- en moslimhaat behelst. Op zondag 13 december jl. is een ander iconisch
gebedshuis, de Ulu-moskee in Utrecht, beklad met een anti-islamitische en nazistische
boodschap. Enkele weken geleden zijn de ruiten vernield van onze lokale afdeling in
Zaandam. Deze lijst kan nog verder aangevuld worden met diverse andere vernielingen en
aanslagen. Wij maken ons oprecht zorgen om de veiligheid van onze moskeegangers.
Veiligheid en maatregelen
Wij hopen dat er aanvullende maatregelen getroffen worden om de veiligheid van
moskeeën en moskeegangers te waarborgen. Wij nemen zelf extra maatregelen om de
veiligheid te bewerkstelligen.
Nogmaals geven wij aan dat, ondanks deze daad, wij altijd open staan voor dialoog en zullen
ons niet laten misleiden door polarisatie en islamhaat. Wij zullen blijven participeren en
bijdragen aan onze mooie pluriforme samenleving.
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