“IS en het Kalifaat”
door

Dr. Mohamed Ajouaou

Woensdag 18 mei om 20.00 uur bij “De Diepen”
Inloop vanaf 19.30 uur

Het is voor de meeste Europeanen moeilijk te doorgronden waar het jihadisme voor staat.
De doelstellingen van IS –onder meer het stichten van een kalifaat – zijn voor ons bijna niet
te bevatten. Deskundige duiding van deze ontwikkelingen in de Islamitische religie is schaars.
Daarom zijn we opgetogen dat we een geleerde en deskundige, Dr. Mohamed Ajouaou,
bereid hebben gevonden om een aantal prangende vragen aangaande het IS en het Kalifaat
toe te lichten. Dr. Ajouaou zal onder meer de volgende vragen behandelen:
*
*
*
*
*
*
*

Wat is Kalifaat?
Waar komt de aantrekkingskracht van het Islamitische Kalifaat vandaan?
Hoe verhoudt dit fenomeen zich tot de islamitische religie?
Moeten we ons zorgen maken of is dit fenomeen een storm in een glas water?
Hoe zit het met radicalisering en jihadisme waarmee het fenomeen van het Kalifaat
vaak in verband wordt gebracht?
Hoeveel potentie heeft de islam als religie als het gaat om radicalisering?
Wat is ieders rol in het voorkomen en bestrijden daarvan?

Dr. Mohamed Ajouaou is hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie en universitair docent Islamitische Theologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en de KU Leuven. Ajouaou promoveerde aan de Universiteit van Tilburg in
Religiestudies (2010), behaalde de postdoctorale eerstegraads lesbevoegdheid Bijbelkennis
en Cultuurgeschiedenis van het Christendom aan de Universiteit Utrecht (1997) en het
doctoraal aan de faculteit Godgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam (1996). Daarvoor
studeerde hij Filosofie aan de Universiteit Fes (Marokko). Hij woont in Nederland sinds 1991.
Ajouaou publiceert en spreekt nationaal en internationaal over thema’s die religie en
samenleven raken. Van zijn hand verscheen het boek “Wie is Moslim? Geloof en
secularisatie onder westerse moslims” (Meinema, 2014).
Voor een overzicht van zijn publicaties en maatschappelijke optredens, zie
www.mohamed-ajouaou.nl

Dit wordt een boeiende voordracht van een prominente spreker over een actueel
onderwerp. Niet te missen dus!!!
De lezing start om 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

