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Program

17.30 — 17.55

18.00 — 18.10 

18.10 — 18.15 

18.15 — 18.30 

18.30 — 18.35

18.35 — 18.40

18.40 — 18.45 

18.45 — 18.50

18.50 — 18.55

18.55 — 19.10

19.10 — 19.25 

19.25 — 20.15

20.15 —

Registrering

Resitasjon av den hellige Koranen ved  
Sadaqat Ahmad Basharat

Introduksjon ved samfunnskontakt  
Mahmood Ahmad Ch.

Dokumentarfilm om Hans Hellighet,  
Mirza Masroor Ahmad

Ingeborg Breines

Ed Brown

Kristin Vinje

Erling Børstad

Cindy Horst

Hovedtale av Kjell Magne Bondevik

Avslutning av Zahoor Ahmad Ch.,  
leder av Ahmadiyya-bevegelsen i Norge

Middag

Omvisning av moskéen for de som ønsker
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Ahmadiyya Muslim Jama’at er en reformbevegelse i islam som ble 
grunnlagt i 1889 av Hadrat 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 gruppe-
ringers 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 mottoet; “kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”. Ahmadiyya 
Muslim Jamaat var den første muslimske menigheten i Norge, og 
ble stiftet 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. 

Ahmadiyya–bevegelsens bidrag til fred
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Ahmadiyya Muslim Jama’at arrangerer denne fredskonferansen 
med det formål å inspirere deltakerne til å arbeide for fred og 
forsoning mellom ulike grupper i samfunnet. Vi ønsker å 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. Menigheten arrangerer slike fredskonferansen over hele 
verden, deriblant Canada, Storbritannia og USA. 

Bilder fra fjorårets fredskonferanse

Fredskonferansen
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Hadrat Mirza Ghulam Ahmad  
(fred være med ham)

Ahmadiyya–bevegelsen i islam ble grunnlagt i India i 1989 av Hans 
Hellighet Hadrat 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).
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Hadrat Mirza Masroor Ahmad 
 

Ahmadiyya-bevegelsen blir idag ledet av en kalif, som er et åndelig 
lederskap. Hans Hellighet Hadrat Mirza Masroor Ahmad er menig-
hetens 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 
fredelige budskap. Han har holdt taler om islams fredsbudskap i 
den amerikanske kongressen, det britiske parlamentet, europa-
parlamentet 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 opptre 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
Tidligere statsminister og  
nå leder av The Oslo Center 

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 undervisnings-
minister. Han var stortingsrepresentant 
fra 1973–2005. Bondevik var FNs general-
sekretærs spesialutsending til Afrikas Horn 
fra 2006–2007. Bondevik har i tillegg mottatt 
en rekke ordener og utmerkelser 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 heders pris 
(2007). I 2016 ble han tildelt Kong Harald Vs 
jubileums medalje 1991–2016. 

Kristin Vinje
Stortingsrepresentant og medlem av  
KUF komitéen på Stortinget

Kristin Vinje er en norsk politiker (H). Hun 
har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 
2013, etter å ha vært 2. vara representant 
2009–2013. Hun er medlem av Kirke–, 
utdannings– og forsknings komiteen. I årene 
2009–2013 var hun Oslos finansbyråd. I 
perioden 2002–2005 arbeidet hun som 
avdelings direktør i Nærings– og handels-
departementet og i perioden 2007–2009 var 
hun direktør ved Simula School of Research 
and Innovation.
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Ingeborg Breines
Tidligere Direktør i UNESCO (Islamabad og 
Geneve) og co-president for International 
Peace Bureau

Ingeborg Breines er cand. philol. fra 
universitetet i Oslo og master i filosofi fra 
universitetet i Nantes. Hun har vært konsulent 
i Forsøksrådet for skoleverket, general-
sekretær i Den norske Nasjonalkommisjon for 
Unesco, direktør for kvinnespørsmål og for 
programmet kvinner og fredskultur i Unesco 
Paris, samt direktør for Unescos kontor i 
Islamabad og Genève. Breines var daglig leder 
for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap 
inntil i fjor. Hun er nå co-president for 
International Peace Bureau. Hun har skrevet 
en rekke artikler om fredskultur, utdanning 
og kvinnespørsmål og bl.a. redigert bøkene: 
”Towards a Women’s Agenda for a Culture 
of Peace”, ”Male Roles”, ”Masculinities and 
Violence”, ”A culture of Peace Perspective” 
og ”60 Women contributing to the 60 Years 
of Unesco”.
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Erling Børstad
Politiinspektør (Seksjonssjef) 
i Politidirektoratet

Erling Børstad er politiinspektør (seksjons-
sjef) i Politidirektoratet og har mer enn 40 års 
erfaring med kriminalitetsforebygging, radika-
lisering og voldelig ekstremisme blant annet 
fra Oslo politidistrikt fra Holmlia. I tillegg har 
han i mange års erfaring på nasjonalt nivå 
fra Justisdepartementet, Politihøgskolen og 
Politidirektoratet. Utover dette har han også 
mye internasjonal erfaring med blant annet 
prosjekter i Øst- Europa og styreverv i en 
internasjonal organisasjon for kriminalitetsfo-
rebygging. (ICPC med kontor i Canada). 

Cindy Horst
Forskningsdirektør ved  
Institutt for fredsforskning (PRIO)

Cindy Horst er forsker i migrasjon og flykt-
ningstudier ved Institutt for fredsforskning 
(PRIO). Hennes nåværende forskningsin-
teresser inkluderer blant annet: Mobilitet 
i konflikt; Diaspora; Humanisme og 
Flyktningbeskyttelse. Noen av hennes 
siste publikasjoner inkluderer ”Styrende 
mobilitet gjennom humanisme i Sør-Somalia 
’(utvikling og endring i 2016) med Anab Nur”. 
”Usikkerhet i sammenheng med konflikt- 
indusert forskyvning” (Social Analysis 2015) 
med Katarzyna Grabska. Cindy Horst har også 
tidligere arbeidet, som moderator av Refugee 
Livelihoods Network; UNHCR.
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Ed Brown
Koordinator for International Panel 
of Parliamentarians for Freedom of 
Religion or Belief (IPPFoRB) i den norske 
Helsingforskomitéen

Ed Brown er utdannet innen fagfeltene, 
psykologi, pedagogikk, religionsvitenskap 
og menneskerettigheter. Han har studert 
på Pacific Luther University og Concordia 
University i USA, MF Norwegian School of 
Theology, Norge og University of Oxford, 
England. Ed er tidligere avdelingsleder 
for menneskerettigheter, religions- og 
livssynsfrihet hos Stefanusalliansen. Hans 
interessefelt er:  religions- og livssynsfrihet, 
livssynsminoritetenes rettigheter, religiøs 
nasjonalisme og identitetspolitikk , islam, 
hinduisme og problemstillinger knyttet til 
kaste diskriminering.

IPPFoRB er et uformelt, verdensomspen-
nende nettverk av parla mentarikere som 
har engasjert seg for å bekjempe religiøs 
forfølgelse og for å fremme religions- 
eller trosfrihet, slik det er definert av 
artikkel 18 i FNs verdenserklæring om 
menneskerettighetene. 
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LOVE

HATRED

KJÆRLIGHET

IKKE HAT

FOR ALL

FOR NONE

TIL ALLE

MOT NOEN

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


