Inleiding
Naar aanleiding van een dringende behoefte aan rechtvaardigheid is Muslim Rights Watch Nederland in het leven
geroepen. MRWN is een islamitische non-profit organisatie die de islamitische gemeenschap verdedigt en haar
bestaansrecht op eist.

Onze missie
Wij zijn een organisatie die zich inzet en hard maakt voor de islamitische gemeenschap. Dit door te werken aan de
onderlinge eenheid binnen de gemeenschap en vervolgens bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Kernwaarden
Het team bestaat uit een gedreven groep professionals met diverse expertises en deskundigheid die de volgende
kernwaarden hoog in het vaandel hebben: toegewijd, onafhankelijk, integer, kritisch & verbindend.
Toegewijd
Met hard voor de zaak en 100% inzet, zetten wij ons in voor de samenleving.
Onafhankelijk
Neutraliteit staat bij ons centraal. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, accepteren wij geen overheidsgelden en
financiën van anderen, die onze objectiviteit en onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden.
Integer
Wij nemen onze maatschappelijke verantwoording in acht en zijn hierbij adequaat en zorgvuldig.
Kritisch
Wij zijn niet bang om hand in eigen boezem te steken en werpen een objectief blik naar de samenleving.
Verbindend
Wij staan voor een inclusieve samenleving waar iedereen meetelt.

Onze visie
De moslimgemeenschap is volop in ontwikkeling, deze groei is gepaard gegaan met vele positieve ontwikkelingen en
anderzijds ontwikkelingen die om aandacht vragen.
Als zelfbewuste en zelfredzame gemeenschap nemen wij allereerst eigen verantwoording door de hand in eigen
boezem te steken en te werken aan verbetering van binnenuit. Vervolgens is de inzet om de positie van de moslims in
Nederland te verbeteren en te versterken, één die positief bijdraagt aan de gehele samenleving.

Doelstellingen
•
•
•
•
•
•

Het verbeteren van de rechtspositie van moslims in Nederland.
Het ageren tegen de criminalisering en/of discriminatie en/of ongelijke behandeling en/of achterstelling van
moslims.
Het waarborgen en stimuleren van de godsdienstvrijheid en/of vrijheid van meningsuiting van moslims.
Het bevorderen van mensenrechten.
Het positief beïnvloeden van het islamdebat/publieke opinie.
Het versterken van de islamitische gemeenschap door het professionaliseren van islamitische organisaties.
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Doelgroep
De gehele Nederlandse bevolking en specifiek de islamitische gemeenschap. Om tot een inclusieve samenleving te
komen waarin iedereen de kader van de rechtstaat accepteert, willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken.
Daarnaast richten wij ons op (potentiële) slachtoffers van discriminatie met een islamitische achtergrond.

Werkzaamheden
Educatie, bijscholing en activering
Het bespreken en aanbieden van informatie over wet- en regelgevingen. Denk hierbij aan onderwerpen als de
arbeidsmarkt, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting etc.
Hiervoor worden de volgende activiteiten georganiseerd:
-

Voorlichtings- en themabijeenkomsten
Seminars
Cursussen
Publiceren van rapporten, flyers
Digitale informatie voorziening in de vorm van flyers en video’s

Trainingen voor islamitische organisatie gericht op het verbeteren van communicatievaardigheden, optimaliseren van
financiële administratie en andere operationele processen

Juridische ondersteuning
Advies en juridische ondersteuning van moslims die slachtoffer zijn geworden van discriminatie en islamhaat. Denk
bijvoorbeeld aan het documenteren van strafbare feiten, contact opnemen met de daders, aangifte doen bij de politie,
bijstaan tijdens rechtelijke procedures etc.
Bemiddeling bij discriminatie gerelateerde conflicten

Het positief beïnvloeden van het islamdebat en de imago van de islam en de moslims in Nederland
verbeteren
Smaad, laster en islamhaat in de media tegengaan
Organiseren van bijeenkomsten waarin kennismaking en dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen centraal
staat
Het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt d.m.v. campagnes

Intake van casussen
Om te waarborgen dat de feitelijke werkzaamheden in overeenstemming zijn met de beoogde doelen hanteert MRWN
de volgende stappenplan bij de intake.
1. Is er sprake van een mensenrechtenschending en/of beperking van fundamentele vrijheid ? Ja? Ga verder. Nee,
stop intake.
2. Speelt Islam en/of moslims een rol ten opzichte van punt 1? Ja ? Ga verder. Nee? Stop intake.
3. Betreft het onderwerp van 1. en 2. natuurlijke personen of rechtspersonen met ANBI status? Ja? Ga verder. Nee?
Stop intake.
4. Is de situatie genoemd onder punten 1. en 2. zelf op te lossen door de personen onder punt 3 of door middel van
een advocaat ? Ja ? Stop aanvraag of benoem de toegevoegde waarde van MRWN en ga verder. Nee? Ga verder
met intake.
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Verwachte inkomsten en uitgaven
Uitgaven
Juridische
ondersteuning

Kosten advocaten
en juristen
Gerechtelijke
kosten

Educatie bijscholing
en activering

Organiseren van
evenementen,
cursussen,
bijeenkomsten
Publiceren van
rapporten, flyers,
informatieboekjes,
video’s etc.

Operationele kosten

Huur

20.000

5.000

10.000

5.000

12.000

Reiskosten
4.000
Inrichtingskosten

Totaal

4.000

60.000

Opbrengsten
Maandelijkse donatie
van 10 euro

150 personen

18.000

Jaarlijkse donatie van
12 euro

3000 personen

36.000

Webshop

Textiel, boeken
etc.

2.000

Online
inzamelingsacties
Totaal

Uitgaven
60.000
Ontvangsten 60.000
Resultaat
0
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4.000
60.000

Bestuurssamenstelling
Adil el Kanfoudi
Voorzitter
Youssef Arkhouch
Penningmeester/Secretaris
Postadres en gegevens
Het postadres is Oude Loswal 32, 1217TG Hilversum
K.v.k. nummer
77992660
RSIN
861225521
Meer informatie over de stichting is te vinden op de website www.mrwn.nl
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoedingen of salarissen over de werkzaamheden die zij uitvoeren.
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