Wetenschappelijk Onderzoeksfonds voor Alevitisme

Maatschappelijke context en aanleiding van oprichting
Iedere maatschappij kent zijn eigen debatten,
eigen onderwerpen en eigen discussies. De
maatschappelijke debatten en discussies
worden vanuit verschillende invalshoeken
gevoerd en er worden verschillende bronnen
hiervoor gebruikt.
Politieke
denkwijzen,
maatschappelijke
stromingen, geloofsovertuigingen, ﬁlosoﬁsche
invalshoeken,
multi-culturele
bevolkingsgroepen en verschillende invalshoeken over het
leven, vormen een primair element in deze
brede maatschappelijke onderwerpen.
In deze context hoort ook het maatschappelijk
debat en het gebruik van verschillende bronnen
over Alevitisme. Vooral het ontbreken van
wetenschappelijk onderzoek en het kunnen
aandragen van wetenschappelijke input in het
maatschappelijk debat vormen de kern van de
context.
Het Alevitisme is een humanistisch ﬁlosoﬁsche
geloofsovertuiging die vooral beleden wordt in
en rondom Turkije. Onder de gastarbeiders die
naar Nederland zijn gekomen, waren ook veel
Alevieten. De Turkse groep gastarbeiders werd

lang als één homogene groep islamieten
gezien, waardoor er tot voor kort geen nuances
mogelijk waren.
De Alevitische minderheid heeft zich in Turkije,
Nederland, Duitsland en vele andere landen
steeds kenbaarder gemaakt, steeds meer
gemengd in de maatschappelijke discussie en
steeds meer haar positie en vrijheden in de
maatschappij opgeëist. Het onderzoek naar
Alevitisme komt nu eindelijk op gang.
Het OVA fonds vind het belangrijk dat het
Alevitisme goed wordt onderzocht, haar plek in
de Nederlandse samenleving krijgt en haar
stem krachtig wordt gehoord. We geloven dat
deze open, humanistische en democratisch
georiënteerde groep een positieve bijdrage kan
leveren aan de huidige maatschappelijke
discussies en debatten.
Het OVA fonds heeft gekozen voor een uiterst
onafhankelijke en wetenschappelijke invalshoek. Hierdoor is het OVA fonds geen belangenbehartiger danwel een maatschappelijk
voortrekker van een bepaalde bevolkingsgroep
of geloofsovertuiging.

Visie
Het OVA fonds gelooft in een pluriforme maatschappij en een brede discussie waar het debat
gevoed dient te worden met analytische en wetenschappelijke informatie en data. Nog teveel
onderwerpen worden bediscussieerd zonder er veel van af te weten en met veel vooroordelen en
vooral waardeoordelen.

Doelstelling
Het OVA fonds is een onafhankelijk fonds wat opgericht is om wetenschappelijke onderzoeken op
het gebied van Alevitisme mogelijk te maken, middels het genereren van ﬁnanciële middelen.

De wetenschappelijke onderzoeken dienen te
voldoen aan de volgende kaders:
Onderzoekend
Het project dient een onderzoekend karakter te
hebben teneinde te kunnen komen tot een
weloverwogen resultaatvermelding en analytische conclusie beredenering.

Structuur
Het OVA fonds is opgericht in een stichtingsvorm. Het OVA fonds wordt geleid door een
niet bezoldigd bestuur. De functies in het
bestuur zijn voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuursleden.

Informatief
Het project dient informerend en analytisch
beschrijvend te zijn.

Eerste doel:

Kennis vergrotend
Het project dient bij te dragen een het
vergroten van kennis op sociaal maatschappelijk vlak over Alevitisme.

Het eerste project van de OVA fonds is het
ﬁnancieren van een leerstoel voor het Alevitisme. Deze leerstoel zal zorg dienen te dragen
voor de juiste onderzoeken conform de kaders
en doelstellingen van het OVA fonds.

Leerstoel Alevitisme
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