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09 September 2018 

Persbericht 
 

Leider van de grootste moslimorganisatie toont begrip voor 

ongerustheid van de bestaande bevolking over immigratie 
 

 
 

"Ons doelstelling moet niets anders zijn dan het vestigen van vrede in elke dorp, plaats en stad 

van elke natie in de wereld”- Hazrat Mirza Masroor Ahmad  

 

▪ Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap houdt een grensverleggende en 

veelbetekenende toespraak over de Europese immigratiecrisis – hij roept immigranten 

op bij te dragen aan de maatschappij en de lokale bevolking om mededogen te tonen.  

 

▪ Internationale moslimleider zegt dat ferme actie en strenge straffen van de 

autoriteiten nodig zijn tegen immigranten die vrouwen mishandelen of lastigvallen. 

 

▪ Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak over veiligheidsuitdagingen van de massa- 

immigratie. 
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▪ De Kalief noemt de opkomst van extreem- rechts een bedroevende trend die de vrede 

en stabiliteit van de wereld bedreigt. 

 

▪ Moslimleider zegt dat vrede alleen tot stand zal komen door de erkenning dat alle 

mensen 'de kinderen van God' zijn. 

 

▪ De Kalief sprak ook duizenden moslimvrouwen aan over de grote offers die vrouwen 

in de loop van de geschiedenis hebben gebracht.  

 

Op zaterdag 8 september 2018 hield het internationale hoofd van de Ahmadiyya 

Moslimgemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een 

grensverleggende en veelbetekenende toespraak over de wereldwijde immigratiecrisis en de 

daaropvolgende opkomst van extreemrechts in de Westerse wereld voor een publiek van meer dan 

1.000 hoogwaardigheidsbekleders en gasten op de tweede dag van de 43e jaarlijkse bijeenkomst 

(Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland. 

 

Zijne heiligheid merkte de steun voor extreemrechts en nationalisme in recente tijden op en zei dat 

de samenleving niet moet terug deinzen voor kwesties die tot verdeeldheid leiden, integendeel, 

men zou moeten proberen om onderliggende oorzaken aan te pakken die dergelijke spanningen ten 

onrechte in stand houden. Zijne Heiligheid zei dat waar er sprake is van massa- immigratie, de 

autoriteiten ervoor moeten zorgen dat de rechten van de bestaande bevolking niet worden aangetast 

en dat immigranten moeten proberen zo snel mogelijk aan het werk te gaan. 

  

Tijdens zijn krachtige toespraak, maakte Zijne Heiligheid verschillende suggesties, gebaseerd op 

de islamitische leer, over hoe we spanningen in de samenleving tussen mensen met verschillende 

etnische en religieuze achtergronden kunnen bezweren. Zijne Heiligheid reageerde ook op, en 

weerlegde, de valse beschuldigingen dat de islam een gewelddadige religie is en dat moslims de 

neiging hebben om vrouwen te misbruiken vanwege hun geloof. 

 

 
 

Over een gevoel van angst gesproken die Duitsland en andere westerse naties door immigratie in 

de grip houdt, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad: 
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"Veel plaatselijke bevolkingen zijn bang dat hun veranderende samenlevingen hun begrip 

overstijgt. Ze zijn ook van mening dat de middelen van hun land onevenredig worden 

aangewend ten gunste van immigranten. Hoewel de term 'immigrant' wordt gebruikt, is ‘Islam’ 

in werkelijkheid het probleem voor de meeste mensen, en het feit dat de overgrote meerderheid 

van immigranten in Europa moslims zijn die vluchten van de door oorlog verscheurde landen in 

het Midden-Oosten.” 

 

Zijne Heiligheid verwees naar een recent rapport dat immigranten schuldig waren aan een hoog 

percentage van seksuele misdrijven in Zweden. 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei: 

 

"Helaas suggereerde een recent rapport dat een groot aantal verkrachtingen of poging tot 

verkrachting in een westers land door immigranten werd gepleegd. God weet beter of de cijfers 

kloppen, maar wanneer dergelijke rapporten openbaar worden gemaakt, heeft dit ook gevolgen 

voor andere landen en blijven de zorgen en angsten van de plaatselijke bevolking toenemen." 

 

 
 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei voorts: 

 

"Laat ik, met dit gegeven, het stellig duidelijk maken dat elke moslim die de eer van een vrouw 

schendt of haar op enige manier misbruikt, volledig tegen de leer van de islam handelt. Islam 

beschouwt dergelijk gedrag als kwaad en heeft buitengewoon strenge straffen opgelegd aan 

degenen die schuldig zijn aan dergelijke immorele en verwerpelijke misdaden.” 

 

Verder sprak Zijne Heiligheid zich uit over veiligheidsproblemen in verband met massa- 

immigratie en de enorme financiële inspanning die vereist zijn om immigranten op grote schaal 

opnieuw te vestigen. Hij zei dat dergelijke kwesties direct moeten worden geconfronteerd en 

rationeel moeten worden besproken, zodat oplossingen worden gevormd die de angsten van de 

bestaande burgers verlichten. 

  

Verwijzend naar de kosten van de hervestiging van asielzoekers, zei Hazrat Mirza Masroor 

Ahmad: 

 

"Mensen die hun leven hebben geleefd en hun belastingen in een land hebben betaald, kunnen 

terecht vragen of het eerlijk is dat hun bijdragen aan de staat worden besteed aan het 
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hervestigen van buitenlandse immigranten, in tegenstelling tot het financieren van projecten die 

gunstig zijn voor de bestaande bevolking." 

 

 
 

Zijne Heiligheid zei dat de vluchtelingen uit zichzelf moeten beschouwen dat zij ‘dank 

verschuldigd’ zijn ten opzichte van hun gastlanden en de bestaande bevolking, en de manier om de 

gunst terug te betalen is dat "zij zo snel mogelijk een bijdrage moeten leveren aan de 

samenleving", zelfs als de enige baan die zij kunnen krijgen basiswerk is. 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei: 

 

"Het vinden van een baan door immigranten zal hen in staat stellen hun persoonlijke eer en 

waardigheid te behouden, en het zal ook een middel zijn om de last voor de staat te verlichten en 

de frustraties van de plaatselijke bevolking weg te nemen. Zeker, elke Moslim zou in gedachten 

moeten houden dat de Heilige Profeet van de islam (moge de vrede en de zegeningen van God 

met hem zijn) zei dat de gevende hand veel beter is dan degene die neemt." 

 

Zijne Heiligheid verklaarde ook dat immigranten in sommige gevallen betere voordelen ontvingen 

dan belastingbetalende burgers, wat leidde tot "een natuurlijke frustratie bij het publiek". 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad adviseerde regeringen die immigranten ontvangen en zei: 

 

"Frustraties verdwijnen niet vanzelf, want waar er frustratie is, is er altijd een reactie. Daarom 

moet elke regering een verstandig en rechtvaardig beleid voeren dat rekening houdt met de 

rechten en eisen van zowel burgers als immigranten." 

 

Zijne Heiligheid loofde het besluit van de Duitse regering om een nieuw beleid te overwegen 

waarbij asielzoekers verplicht zouden worden om een jaar gemeenschapsdienst te verrichten 

wanneer zij zich vestigen in Duitsland. Zijne Heiligheid zei dat een dergelijk plan "het geloof zal 
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inboezemen dat het de plicht van elke persoon is om hun gemeenschap te dienen en om de leden 

van de gemeenschap te helpen." 

 

In een oproep tot mededogen en sympathie voor hen die lijden onder onvervalste vervolging of 

overweldigd zijn door de oorlog en zij hierin onschuldig zijn, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad: 

 

"De maatschappij mag geen echte vluchtelingen verwerpen die geen blaam treft. De 

samenleving mag geen onschuldige mensen terzijde schuiven die alleen de mogelijkheid willen 

hebben om in vrede te leven, die goede burgers willen zijn en de wetten van het land willen 

volgen waarin zij leven. In plaats daarvan zouden we er moeten zijn om een helpende hand te 

bieden aan degenen wier leven is verbroken, die gekweld zijn en die volkomen hulpeloos, 

kwetsbaar en weerloos zijn. Laten we onze menselijkheid bewijzen. Laten we ons mededogen 

tonen. Laten we er zijn om de lasten te dragen van degenen die wanhopig in nood verkeren.” 

 

 
 

Op het gebied van veiligheidsproblemen als gevolg van immigratie zei Hazrat Mirza Masroor 

Ahmad: 

 

"Overal waar grootschalige migratie plaatsvindt, leidt dit onvermijdelijk tot 

veiligheidsproblemen. Inderdaad, het is bewezen dat verborgen tussen de echte vluchtelingen er 

immigranten zijn die de potentie hebben om grote schade aan te richten... Dit is iets waar ik in 

het verleden voor gewaarschuwd heb dat elk geval (elke vluchteling) zorgvuldig geanalyseerd 

moet worden om ervoor te zorgen dat extremisten of criminelen die zich voordoen als 

vluchtelingen niet binnen kunnen komen. Hoe dan ook, deze kwesties betekenen dat een angst 

voor massa- immigratie vanuit moslimlanden tot op zekere hoogte gerechtvaardigd is." 

 

In termen van veiligheid zei Zijne Heiligheid dat de veiligheid van de burgers van een land een van 

de belangrijkste doelstelling is van een regering en adviseerde dat daar waar een vermoeden is over 

een immigrant, autoriteiten hen moeten controleren en toezicht dienen te houden totdat ze ervan 

overtuigd zijn dat ze geen bedreiging vormen. 

 

Kritiek op degenen die de islam de schuld hebben gegeven van het ondermijnen van de vrede in de 

samenleving en het aanwakkeren van spanningen, zei Zijne Heiligheid dat "een rechtvaardig, 
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intelligente en wijze persoon" naar beide kanten van het verhaal moet kijken en hun indruk van 

moslims en de islam niet mag baseren op geruchten. 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei: 

 

"Analyseer of de slechte daden van sommige zogenaamde moslims worden gemotiveerd door de 

leer van de islam... Als wordt bewezen dat moslims die verkeerd doen, worden gemotiveerd door 

hun religie, dan kan worden gezegd dat de zorgen van extreemrechts gerechtvaardigd zijn. Maar 

wat als hun daden niets met de islam te maken hebben? Wat als anti-islamitische groepen 

haatdragende mythen verspreiden die alleen gebaseerd zijn op fantasie in plaats van feiten?" 

 

Daarna nam Zijne Heiligheid enkele van de meest voorkomende en valse beschuldigingen tegen de 

islam weg. Zijne Heiligheid verwees rechtstreeks naar de Heilige Koran en de leer van de profeet 

van de islam (moge de vrede en de zegeningen van God met hem zijn). 

 

Sprekend over de valse beschuldiging dat de islam geweld en dwang toestaat, zei Hazrat Mirza 

Masroor Ahmad: 

 

"In hoofdstuk 10, vers 100 van de Heilige Koran, spreekt Allah de Almachtige, terwijl Hij zich 

wendt tot de Heilige Profeet van de islam (moge de vrede en de zegeningen van God met hem 

zijn), dat als Hij wilde dan had Hij zijn wil kunnen opleggen en iedereen er toe dwingen om de 

islam te accepteren. Maar in plaats daarvan gaf Allah de Almachtige de voorkeur aan de vrije 

wil om te zegevieren.” 
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Zijne Heiligheid verwees naar hoofdstuk 18 vers 30 als een ander vers dat de vrijheid van 

godsdienst benadrukt, en verklaart: 

 

"Hij die geloven wil, gelooft, en hij die niet geloven wil, gelooft niet." 

 

Toen hij zijn toespraak afsloot, zei het hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat alle 

wegen die op zoek waren naar vrede, waren afgelegd op één na. 

 

Echte vrede vereist het geloof dat de hele mensheid verenigd is als onderdeel van de schepping van 

God de Almachtige. 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei: 

 

"Dag na dag beweegt de mensheid zich verder weg van religie en spiritualiteit en de resultaten 

zijn angstaanjagend. Het is mijn vaste overtuiging dat het geloof in God de Almachtige het enige 

middel van verlossing is en de enige manier om echte vrede tot stand te brengen, zowel op 

nationaal als internationaal niveau. En dus is het mijn diepste verlangen en vurig gebed dat de 

wereld haar Schepper gaat erkennen en Zijn ware leer gaat volgen." 

 

Eerder op de dag sprak Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, direct de leden van de 

Lajna Imaillah (hulporganisatie voor vrouwen) toe en reageerde op critici van de islam die 

beweerden dat de islam de belangrijke rol van vrouwen in de geschiedenis niet heeft erkend. 

 

 
 

Integendeel, Zijne Heiligheid zei dat de rol van vrouwen en de offers die ze hebben gebracht 

omwille van het geloof voor eeuwig in de geschiedenis zouden worden vastgelegd. 

 

Zijne Heiligheid noemde ook talrijke voorvallen van grote opofferingen door de vroege 

moslimvrouwen ten tijde van de profeet van de islam (moge de vrede en de zegeningen van God 

met hem zijn) en ook, in dit tijdperk, de rol en offers die vrouwen van de Ahmadiyya Moslim 
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Gemeenschap hebben gebracht omwille van de islam. Hij zei dat ze voorbeelden waren van het 

geven van voorrang aan iemands geloof boven alle wereldse zaken. 

 

 
 

Na de formele afsluiting van de gebeurtenissen van de dag, ontmoette Zijne Heiligheid 

verschillende delegaties uit het buitenland, waaronder een grote delegatie van Arabische Ahmadi 

Moslims en gasten. 

 
Einde bericht.  

 

Voor meer informatie: 

Safeer Siddiqui, imam 

media@islamnu.nl 

06-84969400 

 

Of eventueel: 

Ahmad Said Ikhlaf 

06-27298830 

 

Rehan Ahmad Warraich 

06-45972219 

 

Voor het originele persbericht, zie: http://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2018/09/goal-

objective-nothing-less-establish-peace-every-village-town-city-every-nation-world-hazrat-mirza-

masroor-ahmad/ 

 

Algemene informatie over de Ahmadiyya Gemeenschap: www.alislam.org,  www.islamnu.nl, 

https://islamnu.nl/mohammedvzmh-toespraak-competitie/ 
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