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Beste ,

Mijn naam is Youssef Ikhlaf. Ik heb een master rechtsgeleerdheid gevolgd en ben werkzaam in het
bestuur van de regionale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Brabant. Graag wil ik het volgende
onder de aandacht brengen.
Het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, is
bezig met een rondgang langs verschillende wereldleiders. Hij is onder andere ontvangen in
Washington (https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-resolution/709/text ), waar hij heeft
gesproken met enkele Amerikaanse congresleden. Verder heeft hij staatshoofden en parlementen
bezocht in het House of Commons (https://www.gov.uk/government/news/extremism-has-no-place-inopen-and-tolerant-britain ), het Noorse parlement en het Europees Parlement
(https://ahmadiyyatimes.wordpress.com/2012/12/08/brussels-world-head-of-ahmadiyya-communitymeets-leaders-at-european-parliament/ ).
Dinsdag 6 oktober 2015 bezocht het internationale hoofd van de Ahmadiyya moslimgemeenschap, de
Tweede Kamer (https://www.youtube.com/watch?v=fcZezDdO07M
en: https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/hoofd-ahmadiyya-moslimgemeenschapbezoekt-tweede-kamer). Hij sprak met Tweede Kamerleden in de Oude Zaal over de noodzaak van
vrede, vrijheid, klimaatverandering en rechtsstaat.
Begin Oktober zal Zijne Heiligheid opnieuw een bezoek brengen aan Nederland. We willen een
toespraak organiseren in de Statenzaal. Dit is tevens een unieke en positieve mogelijkheid om het
imago van onze regio en provincie internationaal in kaart te brengen.
Wij hebben regionale afdelingen in Nederland, ook in Brabant waar we actief zijn. Het motto van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is ‘liefde voor iedereen, haat voor niemand’. Iedere jaar ruimen
we tijdens de oudejaarsdag landelijk in vele steden vuurwerk op. Tijdens onze recente jaarlijkse
bijeenkomst stonden wij twee minuten stil voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Onze
vrouwenafdeling bouwde de eerste Moskee in Nederland. Op 2 juni 2006 bezocht koningin Beatrix de
Mobarak moskee om het 50-jarig bestaan van het bouwwerk te vieren
(https://www.digibron.nl/search/detail/012dc2060ace1e21fd954bd5/koningin-beatrix-bezoekt-jarigemobarakmoskee ). Ter ere van dit jubileum werd een minaret gebouwd.
De Gemeenschap onderschrijft een scheiding van kerk en staat. De Gemeenschap is een vurig
pleitbezorger voor toepassing van de universele rechten van de mens, het stimuleert de empowerment
en het onderwijs voor vrouwen. De leden behoren tot de meest gezagsgetrouwe, goed opgeleide en
betrokken moslims in de wereld. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is in de voorhoede van de
wereldwijde noodhulp bij rampen via een onafhankelijke charitatieve organisatie, Humanity First
(https://www.humanityfirst.nl/ ).
De dialoog ontbreekt vaak. Juist dialoog is van belang. Thema’s zoals immigratie, internationalisering,
crisisbestrijding, veiligheid en radicalisme zijn niet langer een landelijk issue, zelfs provincies en
gemeenten hebben er mee te maken. Zelfs in het Limburgse Parlement werd hierover een motie

aangenomen. Gedeputeerde Staten werd bijvoorbeeld opgeroepen om aanvullend aan activiteiten van
politie en justitie ook vanuit de Provincie ondersteuning te bieden gericht op het signaleren,
voorkomen en bestrijden van radicalisme en daarbij gebruik te maken van euregionale contacten, ook
al zijn die mogelijkheden beperkt.
Men is altijd erg tevreden na een toespraak van het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap. Hij geeft praktische oplossingen en het is erg leerzaam om naar hem te luisteren.

Graag zouden we een afspraak willen maken om het verder te komen toelichten.

In afwachting op uw bericht verblijf ik.

Met vriendelijke groeten,
Youssef Ikhlaf
Email:

