
PERSBERICHT

Salah Echallaoui, Voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), stelt op woensdag  
21 december de nieuwe communicatiemiddelen van het EMB plechtig voor. Deze ultramoderne instru-
menten hebben tot doel om de verschillende overheidstaken die zijn toegewezen aan het EMB, beter 
bekend te maken bij het publiek. Ze dienen ook om zijn boodschap te verspreiden van een burgerlijke 
islam met respect voor de samenleving.

NIEUWE DYNAMIEK
Met de lancering van deze nieuwe communicatiekanalen wil het EMB tegemoetkomen aan de verwachtingen van 
het publiek. “Ze vormen immers waardevolle instrumenten voor de moslimburgers maar ook voor al wie interesse 
heeft in de islamitische godsdienst in België” , licht Salah Echallaoui, Voorzitter van het EMB, toe. Hij gaat verder met 
zijn verklaring dat het “in de huidige context primordiaal was om onze communicatie dynamischer te maken, zodat 
onze vredesboodschap die pleit voor een burgerislam met respect voor het samenleven, wordt gehoord.”

NIEUW LOGO
Het EMB heeft deze nieuwe dynamiek geïnitieerd met een nieuw logo. Daarvoor werd gekozen om gebruik te maken 
van een typografie die verwijst naar de islamitische kunst. Het gebruik van de kleur goud verwijst naar de culturele 
rijkdom, het licht en de schittering die verbonden zijn aan de wortels van de moslimgemeenschap. Het EMB wilde 
ook een verwijzing naar België opnemen in zijn nieuwe logo door een kaart van het Belgische grondgebied toe te 
voegen. “Dit logo markeert zowel onze plaats in het landschap als onze inspanningen om te moderniseren, om onze 
burgerlijke aanpak, verankerd in het tijdsbeeld, zo goed mogelijk te illustreren. Het symboliseert de inspanningen die 
we dagelijks leveren om een islam van België, geworteld in de territoriale, politieke, economische, sociale, culturele en 
taalkundige context van het land, te bevorderen,” zegt Salah Echallaoui, Voorzitter van de EMB.

NIEUWE COMMUNICATIEMIDDELEN
Naast zijn logo heeft het EMB ook nieuwe communicatiemiddelen ingevoerd, 
waaronder een nieuwe website die enerzijds een informatie-instrument is rond 
de rol van het EMB en zijn verschillende diensten in de moslimgemeenschap. 
Anderzijds onderstreept dit nogmaals de wil van het EMB om zijn vredesboodschap 
te verspreiden. Een lijst van de moskeeën stelt de moslims bovendien in staat om 
bijvoorbeeld de locatie van een eredienstinstelling te zoeken, rekening houdend met 
hun verplaatsingen.

De website zal binnenkort ook een internetradio bevatten, die een gevarieerd 
programma biedt met debatten en informatie over maatschappelijke onderwerpen. 
Het EMB versterkt tevens zijn aanwezigheid op de sociale netwerken, door de 
activiteit van zijn Facebook-pagina uit te bouwen en met de lancering van een nieuwe Twitter-account. Tot slot werden 
verschillende geïllustreerde brochures gepubliceerd, om het EMB en zijn verschillende diensten zo beknopt en volledig 
mogelijk voor te stellen. Ze kunnen digitaal worden bekeken en gedownload op de nieuwe internetinterface.

OVER HET EMB

Het EMB is het representatief orgaan van de islamitische godsdienst van België, belast met het beheer van 
de temporaliën van deze godsdienst. In dat opzicht is het EMB de officiële gesprekspartner van de moslimge-
meenschap van België ten aanzien van de Belgische overheidsdiensten.
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