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Jeg inviterer Dem herved til den femte fredskonferansen i 
regi av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn i Norge. Denne 
konferansen vil finne sted tirsdag, den 6. april 2021 på 
digitale flater.

De tidligere arrangementene i rekken har tiltrukket mer 
enn 200 gjester fra forskjellige religiøse, sivile, akademiske, 
veldedige og samfunnsengasjerte organisasjoner, så vel 
som politikere og medlemmer av det diplomatiske korps. 

Temaet for dette årets arrangement er «Det kritiske 
behovet for fred», og tar utgangspunkt i noen av de 
lokale utfordringer, problemer og kritiske hendelser den 
seneste tiden, som truer vår harmoniske sameksistens. 
Fredsbygging innebærer å involvere en rekke 
organisasjoner som sammen kan bidra og handle mot et 
felles mål, nemlig å skape fred og harmoni i samfunnet.

Et av formålene med denne konferansen er å oppfordre 
deltakerne til å aktivt arbeide for fred, for forsoning mellom 
forskjellige folkeslag, for å øke samholdet i samfunnet 
og å strebe for å skape et bedre og harmonisk samfunn. 

Velkommen til den årlige fredskonferansen
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FN refererer til fredsbygging blant annet som forsøk på 
å redusere et lands risiko for å komme i konflikt ved å 
styrke nasjonale kapasiteter for konflikthåndtering og 
legge grunnlaget for bærekraftig fred og utvikling. Denne 
konferansen er et lite bidrag i den sammenheng fra 
vårt trossamfunn.

Jeg vil være meget takknemlig om De kunne bekrefte 
deres deltakelse for dette arrangementet ved å registrere 
Dem på: 

www.fredskonferansen.no/pamelding 

Jeg håper at De vil være med oss ved denne spesielle 
anledningen og jeg ser frem til å ønske Dem velkommen.

Med vennlig hilsen

Zahoor Ahmad Ch. 
Amir/Nasjonal leder
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Ahmadiyya retningen 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 er 
lovet i alle de store religionene. Hans misjon var å gjenopplive islams 
fredelige læresetninger, skape og styrke kjærlighet til Gud i menneskers 
hjerter og minne dem på deres forpliktelse til å tjene menneskeheten.

Trossamfunnet er nå etablert i mer enn 213 land over hele verden. 
Det leder en internasjonal innsats for å fremme utdanning og helse i 
utviklingsland, så vel som en global fredskampanje for å styrke respekt 
og menneskerettigheter for alle. 

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.” (Rōhānī Khazā'in bind 12, s. 28).

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad
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Ahmadiyya muslimsk trossamfunn blir idag ledet av en kalif, som er 
et åndelig lederskap. Hans Hellighet Hadrat Mirza Masroor Ahmad er 
trossamfunnets femte kalif, og bor i England. 

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, europaparlamentet, 
UNESCO og flere andre steder. 

I 2009 tok Hans Hellighet initiativ til Ahmadiyya 
fredspris. Denne prisen har siden blitt delt ut årlig til 
individer og organisasjoner som har utmerket seg i 
sitt bidrag til å fremme fredens sak.

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 rettferdig i sine relasjoner med hverandre, og at 
menneskeheten må vende sin oppmerksomhet mot troen på Gud. 

Hadrat Mirza Masroor Ahmad
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En verden i krise og veien til fred

Verden går gjennom svært turbulente tider, og den 
globale pandemien og dens konsekvenser fortsetter 
å stadig åpenbare nye alvorlige farer. Stadig finner vi 
likheter til perioden før annen verdenskrig, deriblant 
økonomisk uro og polarisering av samfunn. 

Hadrat Mirza Masroor Ahmad advarer verden mot 
farene som er på vei, hvordan den kan avverge 
katastrofen, og stake ut en kurs mot fred og 
sikkerhet. Denne boken inkluderer et utvalg av 
hans taler ved forskjellige parlamenter og brev til 
verdensledere med oppfordring til å fokusere på 
global innsats for å oppnå fred og rettferdighet. 

Brev til verdensledere:
• HM Dronning Elizabeth II 
• Israels statsminister 
• USA's president 
• Canadas statsminister 
• Storbritannias statsminister 
• Tysklands kansler 
• Frankrikes president 
• Russlands president 
• Kinas president 
• Irans president
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“Jeg frykter, i lys av den retningen tingene beveger seg 
i dag, at den politiske og økonomiske dynamikken til 
verdens land vil kunne lede til en verdenskrig. Ikke bare 
preger dette de fattige nasjonene, men også de rike 
nasjonene påvirkes av dette. Det er derfor stormaktenes 
plikt å sette seg ned og finne en løsning for å redde 
menneskeheten fra sammenbruddets rand” (side 11)

“Min forespørsel ... til alle verdens ledere, er at istedenfor 
å bruke makt for å undertrykke andre nasjoner, heller 
bruke diplomati, dialog og visdom” (side 148)
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Tilbakeblikk

Marianne Borgen

“Jeg ønsker at Oslo skal utvikle seg enda 
tydeligere som en fredsby, der forsvar 
og respekt for menneskerettigheter 
og internasjonal solidaritet er 
sentrale verdier.” 

Ingeborg Breines

“Det er vår plikt å bidra til at ethvert 
barn får anledning til å utvikle seg i 
overensstemmelse med sine iboende 
muligheter... Vi har alle mye arbeid 
foran oss, eg ser frem til mer samarbeid 
med dere.” 
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Kjell Magne Bondevik

“Gode krefter som jobber for varig fred kan 
aldri bli nok. Religion betyr mye for mange 
og farlig å gi religion et ansvar for ufred 
på jorda.”

Sven Mollekleiv

“Vi må arbeide for å utgjøre en forskjell 
hver eneste dag... Antall mennesker som 
rammes av væpnede konfliktene har steget 
siden 2010... Og som Røde Kors og Røde 
Halvmåne har vi fått et bestemt mandat 
fra det internasjonale samfunnet til å yte 
bistand og beskyttelse. Men den hjelpen 
kan bare gis gjennom tilstedeværelse 
på bakken - mennesker som møter 
mennesker.” 
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Program

18:00 — 18:15
Introduksjon

18:15 — 19:30
Taler

19:30 — 20:00
Spørsmål & Svar
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Lojalitet — Frihet — Likeverd — Respekt — Fred

Fredskonferansen i år vil finne sted digitalt. Konferansen har blitt arrangert 
siden 2016 og spiller en viktig rolle i å øke samholdet i samfunnet.

www.fredskonferansen.no

ahmadiyya.no 
alislam.org 
 / amjnorge  
 / amj_norge 
instagram / amjnorge 

Baitun Nasr moské 
Søren Bulls vei 1 
1051 Oslo

+47 954 66 383

Maria moské 
Tinnheiveien 30 
4629 Kristiansand

+47 952 28 996

Ahmadiyya Vest 
Storgata 6B 
4319 Sandnes

+47 957 21 638

Ahmadiyya Nord 
Abelsborg gata 10 
7018 Trondheim

+47 403 22 831


