HUISREGELS FAHM INSTITUUT
Fahm Instituut maakt academische- en traditionele kennis van de islamitische tradities voor een breder publiek
beschikbaar. Vanuit een diverse middenpositie bieden wij een veilige ruimte voor Verdieping, Verinnerlijking en
Verbinding. Fahm betekent begrip. Wij zijn een plek waar diverse meningen aan bod mogen komen en ruimte
is voor kritische reflectie, dialoog en waar je (jezelf) kritische vragen mag stellen. Vanuit respect voor diversiteit
hopen wij bij te dragen aan een sterke gemeenschap, die in goede verbinding staat met de theologische tradities
en de hedendaagse diverse realiteit. Het motto van Fahm Instituut is: “omdat kennis tot begrip leidt”.

Om die veilige open ruimte te waarborgen vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt.
Daarom hanteert Fahm Instituut de volgende uitgangspunten om dit te kunnen waarborgen:
1.

We vragen deelnemers aan activiteiten kennis te nemen van onze missie en visie (zie
www.fahminstituut.nl) en deze te respecteren.

2.

Fahm Instituut biedt informatieve verdieping en is niet voorschrijvend. Fahm Instituut schrijft niet één
enkele mening, stroming of interpretatie binnen de Islam voor, maar respecteert de waaier aan
meningen, stromingen en wetscholen binnen de islamitische tradities en ziet deze diversiteit in essentie

als een verrijking. Dit betekent concreet dat wij niet één aqīdah (geloofsleer), fiqh-madhdhab
(wetsschool) of tarīqah (spiritueel pad) volgen, maar vanuit een brede middenpositie informeren waar
bestaande meningen en interpretaties vandaan komen. Als een specifieke denker bij een activiteit
centraal staat, wordt dit duidelijk gecommuniceerd, zodat je weet vanuit welk perspectief de informatie
komt. De meeste activiteiten kennen een soennitische invalshoek, daar hier de specialisatie van de
meeste van onze docenten en sprekers ligt. Incidenteel bieden wij ook kennis vanuit shi’itische
perspectieven, wanneer dit aansluit bij de expertise van de betreffende docent of spreker. Fahm
Instituut kent de diversiteit aan interpretaties van de islam bestaansrecht toe.
3.

Het team van Fahm Instituut is divers qua academische- en culturele achtergronden. We vragen onze
docenten en sprekers om academisch onderbouwde visies, waarbij ook ruimte is voor minder populaire
of onderbelichte interpretaties/meningen. Docenten kunnen het dus grondig met elkaar oneens zijn.
Respect en onderbouwing van argumenten is wat ons verbindt.

4.

Voortvloeiend uit 2 en 3: Binnen Fahm Instituut is er om die reden geen ruimte voor dogmatisme, tenzij
het gepaard gaat met nederigheid, respect en openheid ten aanzien van andere meningen. Wij hechten
belang aan het openstaan voor andere visies en meningen en het aangaan van de dialoog. Wij vragen
u nadrukkelijk om de mening van de ander te respecteren en verwachten een open houding richting
een andere overtuiging die misschien haaks staat tegenover die van u.

5.

Kom zoals je bent. Iedereen met interesse en motivatie is welkom. Wij stellen geen eisen aan:

achtergrond, kennisniveau, gender, kleding, religieuze overtuiging en/of beleving. Lijkt een activiteit of
onderwerp je interessant? Dan is deze dus voor jou geschikt. Fahm Instituut is inclusief en te allen tijde
toegankelijk voor alle geïnteresseerden, voor alle genders. Samen vormen we de ummah.

6.

Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van sociale omgangsvormen en adab (nette
omgangsvormen en ethische gebruiken). Dit houdt in dat je een respectvolle afstand weet te bewaren
in woord en daad en je bent empathisch wanneer mensen persoonlijke grenzen aangeven.

7.

Mocht je als gast merken dat iemand de huisregels niet naleeft, spreek je eerst de persoon zelf aan.
Mocht dit niet baten of niet kunnen omdat het bijvoorbeeld de persoonlijke onveiligheid vergroot,
neem dan de stappen zoals beschreven in het Protocol Sociale Veiligheid.
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8.

Alle vormen van ideologische bedreigingen – zoals discriminatie, racisme, takfir, excommunicatie en
religieuze, politieke of ideologische extremismen wijzen wij af. Geweld, oproepen tot geweld en haatzaaien is binnen Fahm Instituut verboden. Van alle voorgaande punten zullen wij melding of aangifte
doen bij de politie.

9.

We vragen deelnemers om geen foto’s, opnames of herleidbare informatie te delen wat andere
deelnemers betreft, zonder daar nadrukkelijk vooraf toestemming voor te hebben gevraagd. Zonder
toestemming, geen deling. Als er kinderen aanwezig zijn, vragen we u geen foto’s te maken van andere
kinderen dan uw eigen kind.

10. Heeft u feed-forward over onze activiteiten, laat het ons altijd weten! Wij doen ons uiterste best om
onze activiteiten steeds te verbeteren en kunnen uw feed-forward goed gebruiken. We stellen het op
prijs dat u het met ons deelt, voordat u het met iemand anders deelt.
11. Bij alle activiteiten behoudt Fahm Instituut het recht om discussies en gedragingen die niet volgens de
huisregels worden gevoerd per direct te stoppen. Deelnemers kunnen zichzelf uitsluiten door het niet
naleven van de huisregels. Mocht dit van toepassing zijn, stellen wij het Protocol Sociale Veiligheid in

werking (zie protocol in de footer van www.fahminstituut.nl). Als een deelnemer zich niet houdt aan de
huisregels of de sociale veiligheid in gevaar brengt, kan iemand uitgesloten worden van deelname aan

de activiteit. Als het een betaalde activiteit betreft wordt er geen restitutie gegeven, aangezien het de
persoon zelf is die de huisregels heeft overtreden. Voor overig restitutiebeleid zie de algemene
voorwaarden in de footer van www.fahminstituut.nl.
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