Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie
op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum,
Westhovenplein 125 2532 Den Haag
In samenwerking met Stichting Participatie, Turks Platform
Den Haag en met financiële ondersteuning van de Gemeente
Den Haag.
Voorbereidingen
De Stichting Participatie, in de persoon van Rustem Akarsu, en
de Stichting Dialooghuis, in de persoon van Yadin Karabulut,
vonden elkaar in een gemeenschappelijk belang om een debat
over Participatie en Emancipatie te organiseren!
Binnen de Stichting Dialooghuis werd Bart ten Broek gevraagd
om op die avond m.n. het accent op mannenemancipatie te
leggen, omdat dit op gemeentelijk niveau van Den Haag een
heel actueel thema is! In de gesprekken tussen leden van de
beide organisaties werd besproken dat participatie eigenlijk niet
zonder emancipatie kan. “Er is zelfkennis en vertrouwen in de
ander nodig om deze open te kunnen benaderen”.
Bovengenoemde organisaties stemden in en steunen de
organisaties door hun achterban uit te nodigen!

De Discussieavond op 19 mei 2012

Met broodjes en drank werden gasten verwelkomd. Dit zorgde
tegelijk voor een informele sfeer. Er zijn ook aanwezigen die in
Turkije wonen en tijdelijk in Nederland zijn om familie te
bezoeken. Zij participeren actief in de gesprekken en later ook
in de discussie.
Er zijn zeker zo’n 60 mensen aanwezig. Vanwege de warmte werd er
nog al heen en weer gelopen. Het kunnen dus meer mensen geweest
zijn!

Rustem Akarsu,
de voorzitter van
de Stichting Participatie leidt de avond in en spreekt zijn
tevredenheid uit over de opkomst en nodigt de aanwezigen na
de inleidingen actief deel te nemen in de discussie

De avondvoorzitter, de heer Aydemir Cetin
uit Gouda neemt de leiding over, maar wordt gestoord tijdens
de inleiding door Nasreddin Hodja. Hij is even overgekomen uit
Turkije, waar hij zetelt om de aanwezigen een les mee te geven.
Zijn komst en zijn woorden worden zeer gewaardeerd!

Prof. Dr. Karel Steenbrink,
hoogleraar interculturele theologie vraagt zich in zijn in leiding
af: ” Wat is participatie en waarom is participatie nodig?”. Aan
de hand van voorbeelden hoe bijv. Indo’s in Den Haag zijn
opgenomen en zijn jarenlange ervaringen in Indonesië,
beantwoordt hij de vraag positief en wil vooral ook het belang
uitdrukken van een samenleving, waarin met elkaar gesproken
wordt en gegeten wordt. Het is niet nodig de identiteit op te
geven. Integendeel. Wel is het noodzakelijk samen een
gemeenschap te creëren!

Prof. Dr. Anton Wessels,
hoogleraar
Godsdienstwetenschap in het bijzonder de Islam, gaat in op de
vraag: “Welke rol speelt godsdienst in de participatie?” Hij laar
vanuit de ervaringen in Cairo en Beirut zien hoe religies op
gespannen voet kunnen staan, maar ook hoe in de Boeken van
de moslim en christen voldoende steun te vinden is, om elkaar
tolerant te bejegenen en ook samen op te trekken. Hij trekt
lijnen naar de Nederlandse samenleving, waarin hij machten
ervaart, die ontmanteld dienen te worden.

Mevrouw Nermin Altuntas,
directeur
van de Stichting Yasmin, geeft belemmeringen voor de
participatie aan. Deze hebben te maken met verschillen tussen

vrouwen en mannen en zijn soms ook door de culturen bepaald.
Zij geeft aan hoe vrouwen de participatie kunnen bevorderen.

directeur van de
Saïd Bouddhouft,
Stichting Meander gaat in op de participatie van allochtonen in
de samenleving. Hij ziet duidelijke verschillen tussen de
verschillende bevolkingsgroep. Zo zijn ondernemers van Turkse
oorsprong vaak veel actiever als zzp’er aanwezig dan
bijvoorbeeld dan hen van Marokkaanse afkom st.

Bart ten Broek,
trainer bij de
Stichting Dialooghuis en Voorzitter van het Interreligieus Beraad
Segbroek (IBS) spreekt over een deel van zijn persoonlijke
geschiedenis als directeur van scholen, waarin de ontmoeting
tussen de religies en de participatie van ouders centraal staat.
Dat leidde tot boeiende modellen. Die ervaringen praktiseert hij
in de trainingen mannenemancipatie in het Dialooghuis. De
multiculturele opkomst was daar verrassend goed.

Na de pauze:

De toespraken raakten de deelnemers op verschillende
manieren. Er was duidelijk waarneembaar dat sommige
deelnemers vast blijven zitten in vaste patronen en de
samenleving als geheel nog als een bedreiging ervaren en
weinig vertrouwen uitstralen, daar waar anderen juist spraken
over de positieve waardering in samenwerkingstrajecten en
ondernemersverenigingen binnen de samenleving.
Ook kwam aan de orde dat voor een goede participatie het ook
belangrijk is om het eigen inzicht te versterken door cursussen,
of trainingen. Belangrijk is om jezelf niet te slachtofferen.
Daarvan kom je moeilijk af.
Kennis van en geloof in de eigen religie en een flexibele open
houding versterken de actieve participatie!
Slotwoord

De heer Bal,
Statenlid van de Provincie
Zuid‐Holland sprak waarderende woorden uit over de avond en
maakte met eigen ervaringen zichtbaar hoe vertrouwen en
zelfkennis bijdragen aan de eigen positie in de samenleving.

Den Haag, 27 mei 2012

