Els musulmans i musulmanes són 1.500
milions de persones a més de 200 països
(NOMÉS EL 20% ÉS ÀRAB). A la nostra
ciutat, s’estima que la població musulmana
està al voltant dels 9.000 colomencs
i colomenques, aproximadament un 8% de
la població total. Igual que passa amb la
població considerada cristiana, es tracta
.
d’un col lectiu enormement divers i
heterogeni. Hi conviuen diversos orígens,
diverses interpretacions i diversos graus de
pràctica religiosa.

La llibertat religiosa, s’ empara en
la Constitució (art._16) i la Llei de
llibertat religiosa de l’any 1981,
que estableixen que cada persona
és lliure de decidir i expressar la seva
religió, no solament de manera privada,
sinó també públicament, amb la condició que
aquesta expressió no atempti contra dimensions
fonamentals de les altres persones o d’institucions
socials.

L’ISLAM ÉS UNA RELIGIÓ DE PAU

i no són considerades musulmanes les
persones que es taquen les mans de sang
suposadament en el nom de Déu. Els preceptes
religiosos de l’Islam condueixen a la pau i la
tolerància, i són només deter minades
interpretacions modernes i manipulades les
que fan una lectura propera al fanatisme.

“L’ Islam està
sempre vinculat
a la violència i el
terrorisme?”
“Terrorisme
no és un rostre,
és un acte.”

“La dona amb
vel és submisa i
no emancipada?”
HIYAB:

Segons els preceptes religiosos, la decisió d’utilitzar o no el vel
correspon únicament a la dona musulmana, com a opció personal.
No totes les dones de religió musulmana trien utilitzar-lo. N’hi
ha que el fan servir per arrel cultural, convicció religiosa o com
a reivindicació identitària. De vegades es generen estereotips i
prejudicis sobre la situació de la dona a l’Islam i s’oblida que les
desigualtats de gènere són presents a totes les societats del món.
Arreu del món trobem dones musulmanes, que utilitzen o no el
hiyab, i que no tenen por a desafiar els estereotips assumint
responsabilitats: PRESIDENTES DE GOVERN, CANTANTS,
DONES DE NEGOCIS, PERIODISTES, ACTIVISTES, MESTRES...

LA CONTRIBUCIÓ CIUTADANA DELS
NOSTRES VEÏNS I VEÏNES MUSULMANS
Són nombroses les iniciatives dels veïns i les veïnes
de religió musulmana, i de les seves associacions,
presents a la ciutat: un banc d’aliments per als més
desfavorits (musulmans o no), diversos manifestos
contra el fanatisme religiós i el terrorisme, la
contribució a accions solidàries i comunitàries,
activitats esportives i de lleure, classes d’àrab,
la participació activa en la Xarxa de Valors, en el
Consell de les Dones, i en processos participatius de
la ciutat, campanyes de donació de sang... També
són presents activament a esdeveniments ciutadans
com ara Ravaleando, la Fira de Sant Jordi, la Diada de
la Primavera, etc.

