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Ahmadiyya–menighetens bidrag til fred

Ahmadiyya Muslim Jamaat er en reformbevegelse i islam som ble 
grunnlagt i 1889 av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Den arbeider for 
å fremme fred, toleranse og kjærlighet i verden. Bevegelsen tar 
sterkt avstand fra alle former for vold og terrorisme i Guds navn. 
Grunnleggeren av Ahmadiyya advarte mot visse grupperingers 
misbruk av islams navn. Han viste at islam i sannhet er en fredens 
religion som lærer mennesket å vise godhet mot alle mennesker, 
uavhengig av bakgrunn. Dette budskapet har siden blitt formidlet 
rundt i hele verden. Ahmadiyya–muslimene arbeider under mot
toet; “kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”. Ahmadiyya Muslim 
Jamaat var den første muslimske menigheten i Norge, og ble stif
tet her i 1957. 

Menigheten har tilstedeværelse i over 200 land, og har bygget 
over 15 000 moskeer, over 500 skoler og over 30 sykehus verden 
over. Den har også oversatt Den hellige Koranen til over 70 språk. 
Menigheten formidler islams sanne lære og islams budskap om 
fred og toleranse gjennom TV, radio og internett. Menigheten har 
opprettet hjelpeorganisasjonen Humanity First, som i tillegg til 
bistand ved kriser som tsunami, jordskjelv og andre katastrofer, 
også jobber med å gi folk tilgang til rent drikkevann, medisinsk 
hjelp og bærekraftig energi. 

Fredskonferansen

Ahmadiyya Muslim Jamaat arrangerer denne fredskonferansen 
med det formål å inspirere deltakerne til å arbeide for fred og for
soning mellom ulike grupper i samfunnet. Vi ønsker i vise islams 
sanne lære hva angår fred og forsoning mellom ulike grupper i 
samfunnet, og å vise hva vi som muslimer kan bidra med på dette 
området. Dette er første slik fredskonferanse menigheten arran
gerer i Norge. Internasjonalt har menigheten arrangert slike freds
konferanser i flere land, deriblant Canada, Storbritannia og USA. 
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Hazrat Mirza Ghulam Ahmad  
(fred være med ham)

Ahmadiyya–bevegelsen i Islam ble grunnlagt i India i 1989 av Hans 
Hellighet Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (fred være med ham). Han 
hevdet å være Den utlovede Messias og Imam Mahdi, hvis advent 
var lovet i alle de store religionene. Hans Hellighet skriver: ”Gud 
har sendt meg for at jeg skal lede verden, vennlig og i fred, til den 
ene sanne Gud, og for å gjenskape islams moralske kvaliteter. Og 
jeg er blitt skjenket himmelske tegn for å tilfredsstille de som søker 
sannheten.”

Om viktigheten av å vise godhet mot alle mennesker, skriver 
han: ”Prinsippet vi holder fast ved er det at vi har godhet for hele 
menneskeheten. Om noen ser huset til en hindu–nabo i flammer 
og ikke kommer fram for å hjelpe med å slukke flammene, erklærer 
jeg at han sannelig ikke tilhører meg. Om noen av mine tilhengere, 
etter å ha sett noen forsøke å myrde en kristen, ikke prøver å redde 
ham, må jeg erklære at han sannelig ikke tilhører oss.” (Roohani 
Khazain bind 12, s. 28).

Hazrat Mirza Masroor Ahmad 
 

Menigheten blir ledet av en kalif, som er et åndelig lederskap. 
Hans Hellighet Hazrat Mirza Masroor Ahmad er menighetens 
femte kalif, og bor i London. Etter at han ble valgt til kalif i 2003, 
har Hans Hellighet ledet en global kampanje for å spre islams fre
delige budskap. Han har holdt taler om islams fredsbudskap i den 
amerikanske kongressen, det britiske parlamentet, europaparla
mentet og flere andre steder. Han Hellighet har også skrevet brev 
til statsoverhodene i land som USA, Canada, Iran, Israel, Kina, 
Saudi Arabia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, og advart mot 
en tredje verdenskrig og farene ved en atomkrig. Hans budskap 
har vært at verdens ledere må forstå viktigheten av å opptrer rett
ferdig i sine relasjoner med hverandre, og at menneskeheten må 
vende sin oppmerksomhet mot troen på Gud. 
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Kjell Magne Bondevik

Bondevik er grunnlegger og leder ved 
Oslosenteret for fred og menneske
rettigheter. Han var Norges statsminister i 
periodene 1997–2000 og 2001–2005. Han 
har også vært utenriksminister og kirke– og 
undervisningsminister. Han var stortings
representant fra 1973–2005. Bondevik var 
FNs generalsekretærs spesialutsending til 
Afrikas Horn fra 2006–2007. Bondevik har i 
tillegg mottatt en rekke ordener og utmer
kelser gjennom sitt liv. Han ble av Bergens 
Tidende kåret til årets politiker i 1997. I 2005 
ble han tildelt æresmedalje fra Solidaritet i 
Polen. Bondevik er også mottaker av Tabu–
prisen fra Rådet for psykisk helse (1999) 
og Ibsenårets hederspris (2007). I 2016 ble 
han tildelt Kong Harald Vs jubileumsmedalje 
1991–2016. 

Foredraget hans er på 15 min og omhandler 
tema ”Fred og demokrati”. 

Sir Iftikhar Ayaz K.B.E

Sir Iftikhar Ayaz was brought up in Tanzania. 
He received his university education in the 
United Kingdom and the United States 
of America. He has a Masters degree in 
Applied Linguistics and a PhD in Human 
Development. He has worked in senior 
positions with the University of Dar es 
Salaam, the Centre for Integrated Rural 
Development for Africa, Commonwealth 
Fund for Technical Corporation, UNDP and 
UNESCO. He has been serving on the United 
Nations Human Rights Council Committee 
and the Committee for the Rights of 
Minorities. Presently, he is Chairman of the 
International Human Rights Committee, 
Consul General for Tuvalu Islands, Director 
of the World Media Forum International, 
Adviser/Consultant Human Development 
and Poverty Alleviation and Conflict 
Resolution. Sir Iftikhar is the recipient of 
several honours including an O.B.E (Officer 
of the Most Excellent Order of the British 
Empire) and more recently a K.B.E (Knight 
Commander of the Most Excellent Order 
of the British Empire) which speaks of his 
services to humanity. Sir Iftikhar is an emi
nent member of the Worldwide Ahmadiyya 
Muslim Community. He has been the 
National President of the U.K Chapter 
and is a prolific writer having published 
several books including The Blessings of 
the Devotion of Life. He has spoken on a 
number of high–profile Peace Symposiums 
in several countries of the world.

Marianne Borgen

Marianne Borgen er ordfører i Oslo og man
geårig politiker for SV. Borgen er utdannet 
cand.sociol. med embetseksamen i sosi
ologi fra Universitetet i Oslo i 1979. Hun 
har tidligere vært blant annet avdelings
sjef for Sosial– og familieavdelingen ved 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, konsu
lent i Kommunal– og arbeidsdepartementet 
og faglig leder ved Barneombudets kontor.
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Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Magnus Slagsvold Vedum er en 
norsk gårdbruker og politiker (Sp). Han 
har vært leder i Senterpartiet siden våren 
2014 og innvalgt på Stortinget fra Hedmark 
siden høsten 2005.Han hadde ulike verv i 
Senterungdommen fra 1993, og satt som 
leder i organisasjonen på landsplan 2002–
2004. Han var også medlem av Hedmark 
fylkesting 1999–2005. Av andre verv kan 
nevnes styremedlem i Nei til atomvåpen og 
Nei til EU 2005–2007. 

Kristin Vinje

Kristin Vinje er en norsk politiker (H). Hun 
har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo 
siden 2013, etter å ha vært 2. vararepresen
tant 2009–2013. Hun er medlem av Kirke–, 
utdannings– og forskningskomiteen. I årene 
2009–2013 var hun Oslos finansbyråd.I pe
rioden 2002–2005 arbeidet hun som avde
lingsdirektør i Nærings– og handelsdepar
tementet og i perioden 2007–2009 var hun 
direktør ved Simula School of Research and 
Innovation.

Innlegget hennes på 10 minutter er om 
tema ”Fred og harmoni ifra et samfunnsper-
spektiv”.

Raymond Johansen 

Raymond Johansen er en norsk politiker 
(Ap). Han har vært leder for Oslos byråd 
siden 2015. Johansen var statssekre
tær i Utenriksdepartementet under Jens 
Stoltenbergs første og andre regjering, og 
han var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 
2009 til 2015.

Jan Bøhler

Jan Bøhler er en norsk politiker (Ap). 
Bøhler var studieleder 1987–1989 og or
ganisasjonssekretær 1989–1991 i Oslo 
Arbeiderparti, sekretariatsleder for Rune 
Gerhardsens byråd 1991–1995, utrednings
sekretær i Arbeiderpartiet 1996–2001, 
statssekretær i Utenriksdepartementet i 
2001 og partisekretær i Oslo Arbeiderparti 
2002–2004. Bøhler har vært medlem av 
Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2002, 
leder i Oslo Arbeiderparti siden 2004 og 
innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005. 
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Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell er en norsk politiker 
(SV). Han var i to perioder statsråd i Jens 
Stoltenbergs andre regjering, og han har 
vært stortingsrepresentant for Akershus 
siden 2009. Solhjell er utdannet statsviter 
ved Universitetet i Oslo. Ved dannelsen av 
Stoltenberg–regjeringen i 2005 ble Solhjell 
statssekretær ved statsministerens kontor, 
og to år etter (høsten 2007) overtok han 
som kunnskapsminister. Ved stortingsval
get 2009 ble Solhjell valgt inn fra Akershus. 
Han trådte like etter ut av regjeringen. På 
Stortinget var han parlamentarisk leder for 
SVs gruppe.I 2012 trådte Solhjell igjen inn 
som statsråd, denne gang som miljøvern
minister. 

Kjell Engebretsen

Kjell Engebretsen er en norsk politiker (A), 
cand.mag. og sosionom. Han har vært inn
valgt på Stortinget fra Akershus i perioden 
1993–2005. Han var administrasjonssjef 
Oslo kommune i perioden 1987–1993. Han 
har også hatt flere ulike offentlige verv og 
tillitsverv i Arbeiderpartiet. 

Hans Sverre Sjøvold 

Hans Sverre Sjøvold en norsk jurist. Han 
ble juni 2012 utnevnt til ny politimester i 
Oslo. Sjøvold har både politiskole, juridisk 
embetseksamen og mastergrad i ledelse. 
Han har vært assisterende politidirektør 
(2000–2001) og politimester i Vestfold poli
tidistrikt fra 2001 til 2005. Han var rektor for 
Politihøgskolen fra 2005 til 2010. Han ble i 
2010 utnevnt til ekspedisjonssjef i Justis– 
og politidepartementets politiavdeling. 

Gulfam Malik

Gulfam Malik er en tysk politiker og valgt 
medlem i Hamburg parlamentet. Han er 
også medlem av flere komiteer. 

Billy Taranger

Billy Taranger er fylkessekretær og leder 
for Østlandet KRF. Han er utdannet pastor, 
og har vært en aktiv bidrager hos Kirkens 
Nødhjelp.
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LOVE

HATRED

KJÆRLIGHET

IKKE HAT

LIEBE 

HASS 

FOR ALL

FOR NONE

TIL ALLE

MOT NOEN

FÜR ALLE

FÜR KEINEN

www.ahmadiyya.no 
 www.alislam.org

 / amjnorge  
 / amj_norge

Baitun Nasr moské 
Søren Bulls vei 1 
1051 Oslo

Tlf. 954 66 383

Kristiansand misjonshus 
Nils Fidjelands vei 20 
4628 Kristiansand

Tlf. 957 21 638


