Het project Haardvuur Avond richt zich op verschillende maatschappelijke thema’s voornamelijk
op emancipatie, diversiteit en burgerschap.
Het initiatief is ontstaan vanuit de 1e, 2e en ,3e generatie LHBTQI moslims geboren en
opgegroeid in Nederland.
Met het samenbrengen van LHBTQI moslims en sympathisanten werken aan een community zal
de zichtbaarheid en draagvlak creëren, bevorderen en dialoog bewerkstelligen. Dit met als doel
in staat te zijn meerdere gesprekspartners en rolmodellen in te creëren die in gesprek kunnen
gaan met publieke figuren, organisaties en in het geven van voorlichting ten behoeve van
dialoog projecten. En daarnaast een deel van de doelgroep aantrekkelijk te maken voor het
geven van voorlichting op scholen en ontmoetingen.
Het project richt zich op ontwikkeling, versterking, emancipatie en (zelf)acceptatie van LGBTQI
moslims in Nederland. Want voor deze doelgroep geldt dat hun culturele en religieuze identiteit
net zo onmiskenbaar belangrijk is evenals hun seksuele identiteit,
Vanuit de Haardvuur Avond delen wij een visie en is opgezet vanuit de wens van de doelgroep.
Hier wordt gewerkt met de “Inside Out” methode waarin de ontwikkeling, emancipatie en
actieve participatie van de LHBTQI met een islamitische en/of uit streng religieus achtergrond
centraal staat dit uitdragen en waarborgen.
Op een eigenwijze werkt Haardvuur Avond doormiddel; Het empoweren van de doelgroep,
werken aan community opbouw en daar het “Ander geluid” aan te moedigen. Met het werken
vanuit kracht en positieve invalshoek zorgen voor eigen ontwikkeling en sociale
maatschappelijke awareness. Met oog voor de inhoudelijke kant van de zaak en de vele
problemen die zich daarbij voordoen.
Het “Ander geluid” vertegenwoordigd in dit plan de visie van Haardvuur Avond en dat wilt
zeggen: Het geloven in Allah/God en de interpretatie vanuit de Koran en Hadith overleveringen
van de profeet; Binnen de religie van Islam homoseksualiteit en seksuele diversiteit inclusief is en
Allah/God de mens niet oordeelt en uitsluit vanwege je gender en queer geaardheid. De
Haardvuur Avond sluit alle vormen van discriminatie uit en onderhoud hierin de respect,
tolerantie en acceptatie van diversiteit als door Allah/God zelf gegeven aan de mens en
alomvattend in de schepping.
Hier maken wij duidelijk de statement dat men HOMO EN MOSLIM kan zijn en dit prima samen
kan gaan. Omdat de genomen filosofie en interpretatie nog niet “Mainstream” is, klinkt het als
een “ander geluid”. Terwijl wij niet anders denken, of iets willen veranderen aan de religie, dit is
slechts een herziende interpretatie van het onderwerp dat eeuwen lang anders is
voorgehouden.
De druk bezochte bijeenkomsten heeft ons aangemoedigd en de gelegenheid geboden meer te
gaan doen voor de doelgroep en is dit in het bijzonder ook vooral samen met de doelgroep. De
doelgroep heeft bij de Haardvuur Avond een grote rol in hoe wij ons verder ontwikkelen,
bewegen, emanciperen en de zichtbaarheid bevorderen. Het project is vormgegeven en
gebaseerd op de behoefte van de doelgroep. Daarnaast met evenredig ook gericht op het
bevorderen van dialoog en zichtbaarheid, door deelneming aan activiteiten en dialoog
bijeenkomsten op lokaal en internationaal niveau.
Beide zeer belangrijk en afhankelijk van elkaar!

