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Dwunaste Narodowe Sympozjum Pokoju 

 

Konferencja w największym, w Europie Zachodniej, meczecie dla 

podkreślenia potrzeby międzynarodowej wolności religijnej. 

 

Na tle trwających walk w Syrii i Iraku oraz ataków terroru w ParyŜu i 

Kopenhadze, Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii, 

zorganizowała sympozjum krajowe w celu wygłoszenia kluczowych kwestii 

wolności religijnej. 

 

Tysiąc delegatów spotka się w największym meczecie Europy Zachodniej w 

Morden, w południowym Londynie na zgromadzeniu zorganizowanym w dniu 

14 marca 2015 roku. Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya obejmuje ponad 200 

krajów i liczy dziesiątki milionów wyznawców. 

 

Dwunaste Narodowe Sympozjum Pokoju połączyło przedstawicieli róŜnych 

wyznań, ministrów rządu i dyplomatów z ponad dwunastu krajów, w celu 

zainspirowania wspólnych wysiłków dla ustanowienia trwałego pokoju. 

 

Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, światowy lider 

Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, wygłosił przemówienie. Wielokrotnie 

wzywał do wolności religijnej dla wszystkich i podkreślał potrzebę szacunku w 



odniesieniu do wszystkich wyznań. 

 

Od momentu powstania, zgodnie z jej podstawową filozofią „miłość dla 

wszystkich, nienawiści dla nikogo”, Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya 

konsekwentnie potępia wszelką przemoc w imię islamu. 

 

Jego Świątobliwość powiedział: 

UwaŜamy, Ŝe w islamie nie ma miejsca na zbrodnie, które mają codziennie 

miejsce w Iraku i Syrii i na przemoc, która miała miejsce tutaj, w Europie. 

 

Sprawozdawca specjalny ONZ do spraw wolności religii, profesor Heiner 

Bielefeldt, będzie gościem specjalnym na tym zgromadzeniu. Wypowie się na 

temat wolności religijnej w świetle niedawnych okrucieństw w Europie. 

 

Mówiąc o tym wydarzeniu, Rafiq Hayat, Prezes Narodowego Stowarzyszenia 

Muzułmańskiego Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii powiedział: 

Jestem zachwycony, Ŝe będę miał okazję witać tysiąc delegatów z całego 

świata w największym meczecie w Europie Zachodniej, aby pracować nad 

kwestiami pokoju i wolności religijnej. Sympozjum to jest częścią naszych 

szerszych wysiłków opierających się na naszej filozofii „miłość dla wszystkich, 

nienawiści dla nikogo”, która pokazuje prawdziwe oblicze islamu. 

 

Inni uczestnicy sympozjum to baronowa Berridge (przewodnicząca grupy 

parlamentarnej Międzynarodowej Partii Wolności Religijnej i Przekonań), Lord 

Avebury (Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Praw Człowieka), Lord 

Ahmad Wimbledonu (Minister Wspólnot) i Rt Hon Dominic Grieve QC, członek 

parlamentu, były prokurator generalny. 

 

 



 

Koniec informacji prasowej. 
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