
 
Theologische verklaring 

Geweld  tegen  Vrouwen  en  Meisjes 

 
Muslims for Progressive Values (MPV Nederland) verklaart het volgende: 
Wij keuren alle vormen van misogynie en geweld tegen vrouwen en meisjes volledig af, met name 
wanneer deze door zogenoemde religieuze overheden worden uitgedragen. 
 
Onder deze vormen van misogynie en geweld -die vooral voorkomen wanneer ze door patriarchale, 
radicale en/of extremistische culturele en religieuze tradities in gemeenschappen en door overheden 
worden bevorderd- wordt door ons onder meer verstaan:  

- Zuuraanvallen 
- ‘Eer’wraak 
- Huiselijk geweld 
- Vrouwenbesnijdenis en genitale verminking 
- Moord van meisjes en kinderen 
- Alle vormen van kindhuwelijken en gedwongen huwelijken 
- Seksuele intimidatie, aanranding, en verkrachting 
- Seksueel geweld in conflicten 
- Mensen- en vrouwenhandel 
- Discriminatie en marginalisatie, zowel in de publieke sfeer als in privésituaties 

 
Het gebruiken van geloof en cultuur als dekmantel voor misogynie en geweld tegen vrouwen en 
meisjes is absoluut in tegenspraak met traditionele islamitische waarden, evenals met huidige 
internationale mensenrechtenverdragen.  
 
Geloof en cultuur mogen nooit als voorwendsel gebruikt mag worden voor discriminatie, 
onverdraagzaamheid, en aansporing tot haat en geweld, maar dienen overeenkomstig met universele 
mensenrechten ingezet te worden om sociale, inclusieve, en egalitaire initiatieven met respect voor 
mens en natuur te verwezenlijken. De misogynie en het geweld tegen vrouwen en meisjes die 
alomtegenwoordig zijn in bepaalde moslimmeerderheidslanden en moslimgemeenschappen 
wereldwijd zijn onmenselijk, barbaars, en absoluut onverenigbaar met Koranische principes. 
 
Sharia-recht dat de fundamentele en universele mensenrechten van vrouwen en meisjes ontkent heeft 
geen enkele basis in de Koran, maar is afkomstig van door mensen gemaakte wetgeving dat door de 
eeuwen heen patriarchale in plaats van islamitische waarden voorop heeft gesteld. Het huwelijk zoals 



dat door de Koran voorgeschreven wordt voltrokken middels een plechtigheid waarbij getuigen 
aanwezig zijn, en geschiedt middels de toestemming van de twee volwassen partijen. Een vrouw kan de 
voorwaarden van het huwelijk zoals de mahr, huwelijksschat, bepalen. Het beruchte Koranvers 4:34  1

staat niet toe dat een man zijn vrouw slaat om haar te laten gehoorzamen, maar draagt hem op om 
‘(weg) te lopen’ in een geschil. De Koran verplicht mannen om vrouwen (en anderen) met respect en 
vriendelijkheid te behandelen:  

‘Leef met hen (vrouwen) in vriendelijkheid, zelfs als je een onwilligheid naar hen voelt, misschien 
ben je onwillig naar iets waarin Allah veel goeds geplaatst heeft’ (Koran 4:19). 
Surah alBaqara (vers de koe) benadrukt het belang van vriendelijkheid en verdraagzaamheid, met een 
directe verwijzing naar huwelijken waarin een conflict is ontstaan:  

‘Houdt ze dan in vriendelijkheid, of scheidt van hen in vriendelijkheid’ (Koran 2”229). 
De profeet (vzmh) liet geen enkele twijfel over hoe mannen met vrouwen moeten omgaan en vertelde 
hen:  

‘De meest perfecte van de gelovigen is de beste van hen qua karakter en de beste van jullie zijn 
degenen die het beste tegen hun vrouwen zijn’ (Thirmidi 217). 
 
Daarom roepen wij overheden, beleidsmakers en religieuze leiders op om: 

● Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) wetgeving in te voeren (en waar 
aanwezig te intensiveren) welke alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes aanpakt en 
strafbaar stelt. 

● 18 jaar als de minimumleeftijd voor huwelijken in te stellen en actief bestaande praktijken van 
huwelijken met minderjarige kinderen te ontmoedigen en strafbaar te stellen, en huwelijken 
tussen volwassenen aan te sporen middels educatie en economische hervormingen. 

● Onmiddellijk alle discriminerende wetten, beleidslijnen, praktijken, en fatwa’s in te trekken die 
de fundamentele en universele mensenrechten van vrouwen en meisjes bedreigen 

● Juridische instellingen en overheidsorganen verantwoording af te laten leggen zodat zij het 
recht handhaven en uitvoeren zonder selectieve vooroordelen, en daarbij gender-sensitieve 
initiatieven voor overheidsorganen te stimuleren. 

● Eerlijke, veilige, en gelijke toegang voor vrouwen en meisje tot volledige economische 
participatie, welvaart, adequate gezondheidszorg, en onderwijs te garanderen, zonder dat zij 
bang hoeven te zijn voor discriminatie en geweld, en dat deze openbare diensten niet 
geweigerd worden aan enig persoon op basis van hun vermeende gender/sekse. 

● Wetgeving en beleidsontwikkeling te baseren op statistische gegevens waarin economische 
participatie, welvaart, toegang tot adequate gezondheidszorg en onderwijs zijn onderverdeeld 
op gender om de mogelijkheid om bovengenoemde sociale diensten te kunnen benutten te 
vergroten. 

● Doelbewust maatschappelijke organisaties te ondersteunen die openlijk voor egalitaire, 
inclusieve, geweldloze en kritische interpretaties en analyses van theologische literatuur en 
heilige geschriften pleiten en deze verspreiden. 

 
Ter conclusie: 

1 Aya  (vers)  4:34  is  het  onderwerp  van  grove  misinterpretaties  geweest.  Met name  het Arabische  woord (dha ra ba) ب   ر   ض   is 
vaak  dusdanig  vertaald  en  geïnterpreteerd  om  het slaan  van  vrouwen  toe  te  staan.  Echter,  deze vertaling  staat loodrecht 
tegenover  de  Koranische  principes  en  tegen  het verder voortkomen  van in ب   ر   ض   de  Koran. Bezoek voor een grondige  analyse 
van  dit  vers  o.a.  http://www.quranverse434.com. 



Bij MPV begrijpen we de gevoeligheid en complexiteit van zaken als deze als geen ander. Hoe gevoelig 
en complex ze ook moge zijn, we geloven dat kritische analyse ervan noodzakelijk is voor spirituele, 
menselijke en maatschappelijke groei en ontwikkeling. De rechten van vrouwen en meisjes moeten 
gerealiseerd worden zodat ook zij een leven met waardigheid kunnen leven, in veiligheid; zonder angst 
voor lichamelijke of geestelijke schade van de gemeenschap of hun eigen familie.  
 
MPV biedt een stevige theologische fundering voor kritische analyse van de Koran, geworteld in 
degelijk en betrouwbaar academisch werk. Zo staan we sterk tegen fundamentalistische, misogyne en 
extremistische interpretaties en ideologieën, en tegen degenen die pluralistische, egalitaire, en 
inclusieve gemeenschappen bedreigen of ondermijnen. 
 
MPV draagt bij aan pluralistische, egalitaire en inclusieve gemeenschappen waarin men vrij is om 
openlijk kritisch te zijn op heilige geschriften en om kritiek te leveren op quasi religieuze praktijken; 
zonder bang te hoeven zijn voor geweld en onderdrukking. Wij roepen overheden, gemeenschappen 
en individuen op om deze gemeenschappen te stimuleren en beschermen door gendersensitief 
onderwijs te stimuleren en (religieuze) dogma’s in academische gemeenschappen en universiteiten te 
elimineren.  
 
We verwelkomen en moedigen iedereen aan die geïnteresseerd is om met ons de dialoog aan te gaan, 
en interreligieuze en interculturele dialoog willen faciliteren. Laat ons ons geloof en onze cultuur 
terugwinnen, en ze gebruiken om voor de realisatie van humanitaire waarden te vechten waar de 
gehele mensheid baat bij heeft. 
 
 
 


