L’institut du Maroc
L’institut du Maroc est une fondation non gouvernementale qui
travail en général au sujet de migration en spécifiquement au sujet
de migration des Marocains aux Pays-Bas. Il organise des activités
diverses dans les domaines sociaux, culturelles et économiques. Aussi
il organise des festivales culturelle pour faires connaissance de la
culture Marocaine. I institut a aussi le rôle de rassembler les études
concernant le développement de la migration des ressortissants
Marocains dans tous les domaines cela pour abolir leur situation et
la situation des générations qui suivent. Aussi pour éviter les conflits
qui peuvent se produire a cause du mal compréhensions des situations et participer au bonne développement de lui-même et celle
du pays d’accueil et le pays d’origine.
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Activiteiten

De relatie tussen Marokko en Nederland gaat veel verder terug dan de
overeenkomst over het aantrekken van arbeiders die op 14 mei 1969
gesloten is. De relatie is al meer dan vier eeuwen oud. Al in 1610 werd
het eerste diplomatieke verdrag tussen Verenigde Nederlandse Provincies en het sultanaat Marokko gesloten. Bovendien hebben Marokkaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog meegevochten om Europa
en daarmee ook Nederland te bevrijden. Momenteel leven er meer dan
350.000 personen van Marokkaanse afkomst in Nederland; de meerderheid is hier geboren. De Marokkaanse gemeenschap is naar grootte de
derde na die van Surinaamse en Turkse afkomst. Om een volledig beeld
te schetsen van deze Marokkaanse gemeenschap, zijn ontwikkeling en
integratie in Nederland en de veelzijdige relatie met het voormalige
moederland te volgen is in 2009 het Marokko Instituut opgericht. Het
instituut is een onafhankelijke NGO dat ondergebracht is bij Stichting
Marokko Instituut, statutair gevestigd in Den Haag, ingeschreven in de
Kamer van Koophandel Haaglanden, met een erkende ANBI-status.

De activiteiten van Marokko instituut zijn als volgt:
Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van een documentatiecentrum waarin zowel digitaal als schriftelijk informatie over de
ontwikkeling van de migratie van Marokkanen naar Nederland staat.
Het organiseren van cursussen en bijeenkomsten over cultuurkennis,
geschiedenis, geografie en economisch ontwikkeling van Marokko.
Het organiseren van taal lessen: in Arabisch, Nederlands, Darija en
Berbers.
Het organiseren van studiedagen over actuele sociale en maatschappelijke thema’s die met de migranten te maken hebben in algemeen en
in het bijzonder de migratie van Marokkanen.
Het organiseren van film, muziek, toneel, folklore activiteiten en
festivals.
Het organiseren van studiereizen en uitwisselingsprogramma’s van en
naar Marokko om kennis, deskundigheid op het gebied van sociale,
maatschappelijk, culturele en economische ontwikkeling te bevorderen.
Het organiseren van Infomarkten en beurzen over Marokkaanse
producten en over kennis en ontwikkeling van economie, handel,
onderneming enzovoorts, tussen Marokko en Nederland.

Doel
Het instituut heeft als doel het fungeren
als landelijk en laagdrempelig documentatie- en informatiecentrum over Marokko en de Marokkaanse migratie, het
verzamelen van documentatie, het verrichten van onderzoek, het uitbrengen
van publicaties, en het organiseren van
lezingen, cursussen, culturele en wetenschappelijke bijeenkomsten, teneinde te
fungeren als een neutrale ‘brugfunctie’

organisatie voor betrouwbare en valide
partners in Nederland en Marokko.
Door het inzetten van de expertise en
kennis binnen het instituut - daarbij
gebruikmakend van verschillende netwerken zowel in binnen- als buitenland
en de opgebouwde ervaring - wil het
instituut een dienstverlenende bijdrage
leveren van kennis op terreinen die de

Marokkaanse gemeenschap en de integratie- en migratiepatronen betreffen.
Het instituut neemt zich voor om een
actieve bijdrage leveren bij het versterken van informatie en kennis door het
coördineren van een netwerk bestaande
uit soortgelijke instituten en partners
in het buitenland die zich met Marokko,
de Marokkaanse migratie en de gevestigde Marokkaanse diaspora.

Dus Marokko Instituut draagt bij aan
het versterken en verrijken van informatie en kennis over elkaars cultuur en
over de mogelijkheden op het terrein
van economische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit door het
organiseren van uitwisselen van expertise en deskundigheid op de genoemde
gebieden.

