
INTERVIEW MERHABA 

Organisatoren afgelaste ‘Queer Iftar’: ‘Wij 
vragen niet eens respect, gewoon het recht 
om te mogen bestaan’ 
 
door Bram Van Renterghem 

 

Yasmina, Selin en Sofi van Merhaba. Foto: Elke Pannier 

De afgelaste iftar voor lgbti-personen in De Roma beroert de 
gemoederen. Voor het eerst reageert Merhaba, de beweging die het 
evenement mee organiseerde. ‘Er zijn fysieke bedreigingen geuit.’ 

Op de kantoren van Merhaba in centrum Brussel zijn Sofi en Yasmina nog aan het 
bekomen van alle commotie. Sofi is medeorganisator van de Queer Iftar, Yasmina is 
bestuurslid en al tien jaar vrijwilliger bij Merhaba, de organisatie die lgbti-personen 
met een migratieachtergrond ondersteunt. In een gesprek met De Standaard doen ze 
hun verhaal, maar om veiligheidsredenen willen ze hun achternamen niet in de krant. 

  



Wat hadden jullie gepland op 31 maart? 

Sofi: ‘We wilden met onze “Queer Iftar” een plek bieden aan moslims uit de lgbti-
gemeenschap om samen de vasten te breken. Zoiets organiseren we elk jaar. Maar dit 
jaar deden we dat samen met De Roma, om zo een breder publiek te bereiken.’ 

Waarom kon de iftar niet doorgaan? Wat waren die ‘onrustwekkende 
signalen’ die jullie kregen? 

Yasmina: ‘Daar willen we niet te diep op ingaan, om het niet verder te laten 
escaleren. Maar het ging om meer dan alleen online haat. Signalen hoeven trouwens 
niet ver te gaan om te traumatiseren. De angst en het onveiligheidsgevoel zijn een 
dagelijkse realiteit.’ 

Sofi: ‘Een veilige ruimte kan snel in het gedrang komen. Uit welke hoek die signalen 
kwamen? Dat weten we oprecht niet.’ 

Ging het om fysieke bedreigingen? 

Sofi: ‘Behalve negatieve reacties zijn er inderdaad fysieke bedreigingen geuit. Dat 
brengt de safer space in het gedrang. Daarom beslisten De Roma en wij samen dit 
event te annuleren.’ 
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Hoe voel je je daarbij? 

Yasmina: ‘Het is heel pijnlijk en teleurstellend. Dit raakt ons echt, we moeten hier 
nog even van bekomen. Dit gaat niet alleen over onze queerbeleving, maar ook over 
onze religieuze beleving. Vanwege die identiteiten worden wij nu langs verschillende 
kanten aangevallen. Anderzijds geven we de strijd niet op. Wij bestaan, dat is het 
absolute minimum. Ik vraag niet eens respect en acceptatie, maar gewoon het recht 
om te mogen bestaan.’ 

Zijn negatieve reacties wel voldoende om een event te annuleren? 
Hebben jullie de handdoek niet te snel in de ring gegooid? 

Sofi: ‘Als organisatie kunnen wij ons kwetsbaar opstellen. Maar de deelnemers 
rekenen op ons voor veilige ruimtes. We konden die niet meer garanderen.’ 

Yasmina: ‘Die vraag insinueert ook dat je met je strijd een gemeenschap in gevaar 
mag brengen. Terwijl voor ons de veiligheid van de doelgroep altijd primeert. Mensen 
die nu zeggen dat we snel opgeven, zeggen dat vaak vanuit een geprivilegieerde 
positie. Maar zij zijn het wel niet die in de vuurlinie staan.’ 

Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) zei dat de politie 
bereid was om de orde te bewaken. 

Sofi: ‘Extra beveiliging betekent nog geen veilige plek.’ 

Yasmina: ‘Zo’n lint politieagenten voor de deur is best heftig voor de doelgroep. En 
dan heb ik het nog niet over alle media-aandacht. Net als de veiligheid kon de 
discretie niet gewaarborgd worden.’ 

Sofi: ‘Uiteindelijk gaat het om een iftar. Die draait om verbinding, acceptatie, liefde, 
delen, samenhorigheid, vrede ...’ 



 
Foto: Elke Pannier 
 
Maar wint de agressor nu, zoals Antwerps gemeenteraadslid Kevin 
Vereecken (N-VA) stelt? 

Sofi: ‘Dit gaat niet om winnen of verliezen, maar om het naar buiten brengen van een 
verbindende boodschap. Het draait niet om mensen in verschillende kampen te 
duwen en te polariseren, maar juist om de verschillende gemeenschappen samen te 
brengen.’ 

Yasmina: ‘Er is nu meer openheid om het erover te hebben. Onze thema’s komen 
meer in de aandacht. Ik zie het ook als een kans. De queer gemeenschap krijgt te 
maken met agressie vanuit alle lagen van de bevolking en vanuit de gehele 
samenleving. Zo was er recent een onderzoek dat aantoonde dat de plegers net 
dominant, wit en mannelijk zijn.’ 

Wat vinden jullie van alle politieke reacties? 

Yasmina: ‘Daar willen we niet op reageren. Het is niet de bedoeling dat dit verhaal 
wordt gerecupereerd om politieke agenda’s te vullen. Onze focus is de gemeenschap 
en haar kwetsuren, al de rest is ruis. Al zijn alle steunbetuigingen welkom, ook van 
politici. Bemoedigende signalen krijgen we trouwens ook vanuit het middenveld en 
vanuit de brede moslimgemeenschap. De negatieve reacties zijn ook daar een 
minderheid. De meesten zeggen dat we als lgbti-moslims wél welkom zijn.’ 



Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) wil de iftar 
alsnog laten doorgaan. Hij zou daarover in contact staan met jullie. 

Yasmina: ‘Waarvan akte. (lacht) Hij heeft inderdaad al contact met ons opgenomen. 
Voor ons is dit geen politiek spel, we bekijken binnen de eigen kringen hoe we dit 
verder organiseren.’ 

Sofi: ‘We doen trouwens nog veel meer dan alleen iftars. Bij ons zitten ook mensen 
met een katholieke, protestantse of andere achtergrond. Ook voor hen organiseren we 
onthaalgesprekken, geven we bokslessen, trainingen … Ons werk gaat door.’ 

Helpt het? Komt het uiteindelijk allemaal goed? 

Sofi: ‘Absoluut. Anders zou ik hier niet zitten. We bestaan al twintig jaar en ik heb al 
heel wat zien veranderen. Zo zijn de mensen die bij ons komen steeds jonger. Dat wil 
zeggen dat het bespreekbaarder wordt.’ 

Yasmina: ‘We hopen de ramadan nu in te kunnen gaan met rust en sereniteit.’ 
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