
Inleiding  

 
In 2015 was Unia verrast door de aard en de omvang van de reacties die werden opgetekend 
tijdens de gesprekken over de inplanting van een moskee in Fléron-Rétinne. In eerste 
instantie werd dit dossier opgevolgd net als andere gevallen van haatboodschappen of –
misdrijven die tegen welbepaalde plekken gericht zijn, zoals andere moskeeën, synagogen, 
culturele gemeenschapscentra, scholen, … 
 
Aangezien regelmatig contact met ons wordt opgenomen over kwesties die te maken 
hebben met de inplanting van gebedsplaatsen in het algemeen en moskeeën in het 
bijzonder, wilde Unia een beter inzicht krijgen in de mechanismen die hier aan het werk zijn 
en in de factoren die tot het welslagen of de mislukking van dergelijke initiatieven leiden. 
 
Het is de opdracht van Unia om de gelijkheid van kansen te bevorderen rekening houdende 
met de diversiteit in onze samenleving en om elke vorm van onderscheid of discriminatie te 
bestrijden die in het bijzonder verband houdt met geloof of levensbeschouwing en dit op 
alle domeinen van de samenleving (werk, huisvesting, onderwijs, gezondheid, 
vrijetijdsbesteding, maatschappelijk leven, burgerschap enz.). 
 
Door middel van haar opdrachten en van de acties die daaruit voortvloeien, bepleit en 
bevordert Unia een inclusieve samenleving met plaats voor iedereen.   
 
Zo streeft Unia ernaar om een unieke bijdrage te leveren aan de samenleving, aan de 
burgers, aan de organisaties en aan de overheden door haar werk te baseren op de kennis 
van de maatschappelijke realiteiten, op de ervaringen van gediscrimineerde personen en op 
juridische expertise. Om die bijdrage doeltreffender te maken, werken wij op verschillende 
niveaus (lokaal, op het niveau van gewesten en gemeenschappen, federaal, internationaal) 
en geven daarbij de voorkeur aan kennis- en ervaringsoverdracht via  zowel een bottom-up-  
als een top-downbenadering. 
 
Door haar acties wil Unia de maatschappij in het algemeen, en in het bijzonder allen die in 
de openbare en in de privésector verantwoordelijkheid dragen, ertoe aanzetten de 
structurele organisatiemechanismen van onze samenleving kritisch te ondervragen om de 
veranderingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om ongelijkheid en discriminatie te doen 
afnemen. 
 
Daartoe geeft Unia, boven elke andere vorm van regeling, de voorkeur aan de constructieve 
dialoog en de samenwerking met en tussen alle actoren die direct of indirect betrokken zijn. 
 
In dit kader situeert zich ook dit onderzoek dat tussen einde 2015 en midden 2016 werd 
uitgevoerd. De directe aanleiding wordt gevormd door een lopende stedenbouwkundige 
procedure met betrekking tot de oprichting van een nieuwe moskee in Fléron-Rétinne, maar 
voor ons vormt het onderzoek de noodzakelijke wetenschappelijke en maatschappelijke 
grondslag om aanbevelingen te formuleren zowel voor de lokale overheden als ook voor de 



projecthouders die deze procedures specifiek voor de bouw of de inrichting van 
gebedshuizen moeten aanwenden of er in de toekomst een beroep zullen moeten op doen. 
 
Dit project heeft een echte polarisatiedynamiek teweeggebracht, zowel op lokaal niveau en 
op de sociale netwerken - via de oprichting van groepen die gekant waren tegen of gunstig 
stonden tegenover de oprichting van de moskee – als in de beraadslagingen over de 
stedenbouwkundige procedure waarbij de gemoederen zodanig verhit geraakten dat het 
uiteindelijk tot uitbarstingen van haat is gekomen.    
 
Om relevante en passende antwoorden te kunnen aanbrengen, wilde Unia de redenen 
achterhalen waarom het zover is kunnen komen, enerzijds door een analyse van het 
chronologisch verloop van de feiten en anderzijds door een analyse van de argumenten en 
de uiteenzettingen van de diverse partijen. 
 
Het is de bedoeling om uit een specifieke situatie lessen te trekken die nuttig en relevant 
kunnen zijn voor elke andere vergelijkbare situatie.  Hoewel elk geval uniek is, bevat het 
tegelijk ook ontwikkelingen, sociale wisselwerkingen en krachtenverhoudingen die er nadat 
ze zijn begrepen en ontcijferd kunnen voor zorgen dat confrontatie en polarisatie worden 
vermeden. 
 

Deze publicatie bestaat uit drie delen:  

1. De inleiding over de wenselijkheid om een onderzoeksactie uit te voeren rond de 
inplanting van een moskee in Fléron-Rétinne 

2. Het eindrapport van de onderzoeksactie  
3. De vooruitzichten en aanbevelingen van Unia.  

 
 
Unia heeft de hieronder voorgestelde onderzoeksactie toevertrouwd aan DiverCity, onder 
leiding van Corinne Torrekens. De concrete actie werd uitgevoerd door Félicia Solis in 
samenwerking met Tellus en Roxane Dovifat.  
 
Zoals in de opdracht bepaald, bestond het onderzoek uit een analyse op verscheidene 
niveaus:  

 de voorstelling en de analyse van de inplanting van de moskee in de wijk; 

 het chronologisch verloop van de polemiek; 

 de argumenten die aan bod kwamen op de sociale netwerken; 

 de argumenten die aan bod kwamen in de online petitie; 

 de argumenten die werden aangehaald in de klachtenbrieven; 

 de argumenten die door de gemeente naar voren werden gebracht; 

 de analyse en de aanbevelingen om een dergelijke polarisatie in de toekomst te 
vermijden.  
 


