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Religie & Filosofie

Actueel

Herdenking geboortedag Profeet Mohammed

Nieuwjaar

Het concept van universele jurisdictie

Op de 12e dag van de Islamitische
maand ‘Rabi’al Awwal’, in het jaar 571
n.C., werd de profeet Mohammed (vrede
zij met hem) in Mekka geboren. Dit jaar
valt de 12e ‘Rabi’al Awwal’op 3 januari.

"Wij (Allah) schrijven op wat zij
vooruit sturen, en hun
voetsporen, en Wij houden
alles bij in een helder Schrift."
(36:12)

Koran 5:32 zegt: "...wie ook een mens doodt, behalve
wegens het doden van anderen (moord) of het scheppen
van wanorde in het land (rebellie), het is alsof hij de
gehele mensheid had gedood, en wie ook een mens redt,
het is alsof hij de gehele mensheid had gered..."

Leerstellingen, normen en waarden
Op een vraag aan Aisja, echtgenote van
de profeet Mohammed, over de zeden
van deze profeet, antwoordde zij dat zijn
moraal de Koran was. Inderdaad was
Mohammed degene die de leerstellingen
uit dit Boek het best in praktijk bracht.
De Koran bevat niet slechts religieuze leerstellingen en bevelen, zoals aangaande
gebed, vasten, liefdadigheid en bedevaart, maar geeft daarnaast ook richtlijnen
over vrijwel alle zaken van het leven. Zo zijn zaken als huwelijk en echtscheiding,
erfrecht, voedsel- en drankwetten, eerlijkheid in de handel en vrouwenrechten in
dit Boek opgenomen, evenals meer persoonlijk gerichte regelingen, zoals die
inzake kleding, roddel en laster, alcohol en kansspelen, het goed behandelen van
de ouders, het houden van beloften, zachtmoedigheid, verzoening, arrogantie,
enz. Als we heden ten dage om ons heen kijken en constateren hoeveel Moslims
zich schuldig maken aan zaken als alcoholgebruik, kansspelen, roddel, arrogantie,
machtsmisbruik, onverzoenlijkheid en dergelijke, kunnen wij niet anders dan
constateren dat het zeker nodig is ons te bezinnen over de leerstellingen van de
Koran, en dus over het gedrag van Mohammed.

"O jullie die geloven, voldoe
jullie plicht aan Allah, en laat
iedere ziel overdenken wat zij
vooruit stuurt voor de volgende
dag, en voldoe jullie plicht aan
Allah. Waarlijk is Allah Zich
Bewust van wat jullie doen."
(59:18)

Uit dit vers kunnen we het volgende afleiden:
- de onvoorstelbare waarde die een menselijk leven heeft;
- de allergrootste misdaad die een mens tegenover een
ander mens kan begaan, is door hem onrechtmatig te
doden, bijvoorbeeld, (roof)moorden, standrechtelijke
executies, genocide;
- als een moordenaar of oorlogsmisdadiger in land A
woont en hij vlucht naar land B om straf te ontlopen, moet
land B hem automatisch uitleveren aan land A. Hier is er
helemaal geen uitleveringsverdrag voor nodig. Als land B
de moordenaar niet uitlevert, moet land B hem dan ter
plaatse vervolgen en berechten.

Tolerantie, vrede en vergeving
Mohammed heeft altijd vredig samen willen leven met belijders van andere
godsdiensten. Toen bij bijvoorbeeld eens een Christelijke delegatie uit Nadjran
ontving, stond hij hen toe in de moskee te overnachten, waarbij het de gasten
geoorloofd was hun religieuze gebruiken te handhaven. ‘Geen dwang in de
godsdienst’ is dus het motto van de Islam.
De vredelievendheid en vergevingsgezindheid van Mohammed bleken vooral bij
de inname van Mekka, waartoe hij besloot nadat de ongelovigen een met de
Moslims gesloten overeenkomst hadden geschonden. Mohammed rukte met
bijkans tienduizend man op naar Mekka en nadat de stad was ingenomen, en de
Mekkanen aan de genade van de Moslims waren overgeleverd, vergaf
Mohammed hen al het voorgaande met de woorden: “Er zal heden geen verwijt
zijn tegen u”. Hoeveel mensen zijn er, die heden ten dage deze les van tolerantie
en vergeving in praktijk brengen?
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In bovengenoemde verzen
zegt de Koran dat Allah alles
bijhoudt wat wij voor onszelf
vooruit sturen (onze daden),
evenals datgene wat wij
achterlaten voor degenen na
ons. Verder wordt gesteld dat
iedere ziel moet overdenken
wat zij vooruit stuurt.
Het moment van de
jaarwisseling is een goed
moment voor ons om het een
en ander te overdenken.
Hebben wij in het afgelopen
jaar voldoende gedaan, om
het later beter te hebben,
zowel in dit leven als daarna?
En welk voorbeeld laten wij na
voor ons nageslacht, als onze
tijd hier op aarde voorbij is?
Dat zijn de zaken waarop wij
beoordeeld zullen worden.

Een gezegend 2015
aan u allen toegewenst!

Spiritueel / Maatschappij

Het belang van vergeving
Kleine geschillen leiden vaak tot levenslange ruzies;
families, vrienden, collega's, etc. die
niet met elkaar praten, die niet
bereid zijn toenadering te zoeken,
die liever levenslang in onmin met
elkaar leven dan een kleine stap te
doen om het weer goed te maken.
En die dan maar al te vaak pas na
de dood van zo'n familielid of vriend
erachter komen dat ze te lang
hebben gedraald om het weer goed
te maken...
We zijn vaak niet geneigd anderen
te vergeven, terwijl we aan de
andere kant wel willen dat God ons vergeeft!
De Koran adviseert ons hierover als volgt: "Vergeef en
vergeet. Vinden jullie het niet fijn, dat Allah jullie zal
vergeven? En Allah is Vergevensgezind,
Barmhartig." (Koran 24:22, zie ook 42:43 en 7:199)
In de Bijbel lezen wij: "En wanneer gij staat om te
bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand;
opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden
uw misdaden vergeve. Maar indien gij niet vergeeft,
zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw
misdaden niet vergeven." (Marcus 11:25-26)
En in Hindoe geschriften: "Men dient te vergeven
onder elke verwonding. Gezegd wordt dat het
voortbestaan van de mensheid komt door de
menselijke aard van vergeving. Hij, die zijn wraak
heeft kunnen beheersen en vergeving toont, ook al
wordt hij beledigd, onderdrukt en boos gemaakt door
een sterk iemand, is een wijs en goed persoon. De
sterke persoon die zijn boosheid bedwingt, heeft vele
zegeningen waar hij van zal genieten, terwijl degene
die kwaad wordt, als een dwaas wordt gezien en
zowel in deze wereld als in het hiernamaals met

afgang zal worden vergolden." (Mahabharata)
Onderzoek heeft aangetoond dat vergeven goed is
voor het welzijn van degene die
vergeeft. Alles wat we meemaken,
slaan we op in onze lichaamscellen.
Onverwerkt leed verkrampt de
celreceptoren, die informatie
doorgeven. Daardoor kunnen ze hun
werk niet goed doen en dat kan zich
uiten in klachten als migraine,
depressie, woede-aanvallen, enz. In
vergeving de sleutel ligt om weer
gezond te worden. Vergeven doe je
in de eerste plaats dus niet voor de
ander, maar voor jezelf.
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Kortom, (roof)moordenaars en oorlogsmisdadigers kunnen
niet ongestraft blijven, ofwel ongestoord hun gang blijven
gaan. Overal op de wereld waar ze gaan, moet het hen te
heet worden onder hun voeten. Zie in het geciteerde
Koranvers dus de gedachte van universele jurisdictie om
straffeloosheid te voorkomen.
In december 2014 is er in de VS een rapport uitgebracht
over de vele zware martelpraktijken die de CIA gebruikte
om terreurverdachten in de 'War on terror' aan het praten
te krijgen. Mensenrechtenorganisaties roepen de
Amerikaanse regering op om de CIA-functionarissen te
vervolgen.
De volgende 3 vragen met antwoorden zijn te vinden op
deze link: knack.be/nieuws/wereld/hoe-cia-agenten-ook-inhet-buitenland-niet-aan-vervolging-ontsnappen:
A. Moet Amerika zijn eigen burgers vervolgen?
Ja. De VS ratificeerde de Internationale Conventie tegen
Marteling, wat betekent dat de federale autoriteiten er
verplicht zijn 'een nauwgezet en onpartijdig onderzoek' te
voeren. Maar als Amerika het niet doet?
B. Kan het Internationaal Strafhof (ICC) de zaak dan naar
zich toe trekken?
Ja. De VS heeft het verdrag voor de oprichting van het
ICC niet ondertekend. Maar elk van de 122 landen die zich
aan de autoriteit van het ICC onderwierpen, kan een
verdachte oppakken en uitleveren aan het tribunaal in Den
Haag.
C. Kan een verdachte onder universele wetgeving
gearresteerd worden tijdens een bezoek aan Europa?
Ja. Verscheidene landen hebben namelijk geschreven
wetten die hen toelaten schenders van mensenrechten te
vervolgen.
'War on drugs’ in België
Vanaf 2015 wil de politie van de stad Antwerpen een
'kaalplukteam' inzetten tegen de grotere drugsdealers en
hun families. De burgermeester van Antwerpen geeft de
volgende toelichting: "Wij pakken nu duizend dealers per
jaar op, maar eigenlijk zijn dat niet de grote criminelen
maar sukkelaars. De kunst is de bezittingen van de
personen en de families àchter die dealers aan te pakken:
iedereen kent ze, ze zijn rijk geworden met drugshandel."
Rapport WHO over alcoholconsumptie
De World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft een rapport uitgebracht over
alcoholconsumptie wereldwijd, geheten 'Global status
report on alcohol and health 2014'. Het rapport bespreekt:
- in hoofdstuk 1 alcoholconsumptie in relatie tot openbare
(publieke) gezondheid;
- in hoofdstuk 2 per land hoeveel mensen drinken, hoeveel
liters die drinkers per jaar drinken, welke drank;
- in hoofdstuk 3 hoeveel schade drinkers oplopen; en
- in hoofdstuk 4 welke beleidsmaatregelen tegen
alcoholconsumptie door overheden al dan niet genomen
worden.
Met het rapport beoogt de WHO te wijzen op de
gezondheidsgevolgen van alcoholgebruik. Volgens deze
organisatie sterven jaarlijks zo'n 3,3 miljoen mensen aan
ziektes of ongevallen door drankgebruik.
Met betrekking tot de 'war on drugs' en 'alcoholrapport
WHO' zij verwezen naar de Koran 2:219.
Ahmad Jhawnie

