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Economie

Actueel
Anti-Koranfilm ‘Fitna’ uitgekomen

De anti-Koranfilm 'Fitna' van de Nederlandse
politicus Wilders is op 27 maart uitgekomen. De
film toont beelden van slachtoffers van
terroristische aanslagen, afgewisseld met verzen
uit de Koran, maar Wilders scheurt in de film geen
pagina's uit de Koran en het Boek wordt in de film
ook niet in brand gestoken.
Volgens Yusuf Altuntas van het Contactorgaan
Moslims en Overheid gaat Wilders met zijn film
niet over de grenzen van het toelaatbare heen. Hij
verwacht dat de meeste Moslims in Nederland
kalm op de film zullen reageren.
Maurits Berger, hoogleraar Islam, vindt de film
geen belediging en zelfs geen provocatie voor
Moslims. Hij ziet het als "een aaneenschakeling
van plaatjes die we al kennen."
Het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) is
volgens woordvoerder Bourzik "zeer opgelucht" nu
hij 'Fitna' heeft gezien. Zoals het LBM eerder
beloofde, gaan de deuren van de Marokkaanse
moskeeën in Nederland op vrijdag 28 maart
wagenwijd open voor alle Nederlanders, opdat zij
kennis kunnen nemen van de Islam.
Anti-Islamisten zijn nogal teleurgesteld in de film.
Zij hadden wat meer 'vuurwerk' van Wilders
verwacht, zeker na alle ophef waarvoor de
commentaren op de nog niet uitgekomen film de
afgelopen maanden hebben gezorgd.
Vele Koranverzen die Wilders in zijn film gebruikt
zijn verkeerd geciteerd, of uit hun verband gerukt.
Hij citeert bijv. het vers 8:60 als volgt: "Maak
voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan
kracht en paardenvolk om daarmee te terroriseren
Allah's vijand en uw vijand." Echter komt het
woord
'terroriseren'
niet
voor
in
de
Koranvertalingen van Muhammad Ali, Leemhuis
en Kramers. Deze spreken van 'vrees aan te
jagen', daar waar Wilders het woord 'terroriseren'
heeft gebruikt. Een openlijke misleiding.
Hoe het ook zij, Allah voorspelde reeds eeuwen
geleden in de Koran: "Jullie zullen zeker veel
beledigingen te horen krijgen van degenen aan
wie vóór jullie het Boek werd gegeven, en van de
afgodsdienaren. En wanneer jullie geduldig zijn en
aan jullie plicht voldoen, is dit zeker een zaak van
grote vastbeslotenheid" (3:186). De plicht van de
Moslims is dus in de eerste plaats om "hun
boosheid te bedwingen en mensen te vergeven"
(3:134) en dan om "zichzelf te verdedigen nadat
zij zijn onderdrukt" (Koran 26:227).
Als we ‘Fitna’ zouden verbieden, verbieden we
slechts de uiterlijke vorm, maar we veranderen
daarmee niet het denkpatroon van de mensen.
Slechts wanneer tegenstanders van de Islam hun
gedachten uiten, kunnen wij hun bezwaren - hetzij
voortkomend uit onwetendheid of uit verzinsels tenietdoen. De Koran geeft aan hoe op de juiste
wijze moet worden omgegaan met bezwaren
tegen Islamitische leerstellingen: "Zeg tegen Mijn
dienaren dat zij uitspreken wat het beste is"
(17:53). En verder: "De vergelding voor kwaad is
een straf daaraan gelijk; maar wie vergeeft en zich
betert, zijn beloning ligt bij Allah" (42:40).
Wij roepen derhalve de Moslimgemeenschap op
om kalm te blijven onder 'Fitna', temeer daar de
film niet zodanig schokkend is dat men zich
zorgen erover zou moeten maken.

Hindoebeelden vernietigd

De Islam en economische delicten

Op Goede vrijdag en Phagwa-dag zijn
beelden van de Hindoegodin “Ganga Mata” en
andere symbolen in Commewijne en op
Leiding kapotgeslagen door onverlaten. De
religieuze organisaties vertegenwoordigd in
de IRIS gaan zich beraden over deze
vernieling.
Vanuit
Islamitisch
oogpunt
is
deze
kwaadaardige daad ten sterkste af te keuren.
De Koran (22:40) beveelt de Moslims immers
om niet alleen hun eigen gebedshuizen, maar
ook die van andere godsdiensten te
beschermen. Verder is het bekend dat de
Profeet Mohammed (vzmh), toen hij eens een
Christelijke delegatie op bezoek kreeg, hen
toestond om in de moskee te overnachten en
daar
op
hun
eigen
wijze
hun
godsdienstplichten te vervullen, met behoud
van hun beelden en kruizen. En ondanks het
feit dat de Koran (5:90) beeldenverering
afkeurt, is het niet toegestaan om religieuze
symbolen van andere godsdiensten te
beschimpen (Koran 6:108).
Wij keuren derhalve de vernieling van de
Hindoebeelden sterk af en roepen een ieder
op om er actief aan te werken dat onze
vreedzame samenleving niet zal ontaarden in
religieus gehaal en getrek, zoals bijv. in
Nederland. Moge ons Suriname hét voorbeeld
van religieuze tolerantie blijven, zoals dat al
zoveel jaren het geval is!

Eén van de grove vormen van mensenrechtenschendingen is het
knoeien met maten en gewichten. Dit is zo erg in de ogen van Allah,
dat het één van de redenen was, naast afgoderij (shirk), waarom Hij
het volk van de profeet Shoe'aib (vzmh) had vernietigd (zie Koran
7:85-93 en 26:176-191). En in 55:9 staat de volgende ernstige
vermaning: "Houd de weegschaal naar recht en doe aan de maat
niet tekort."
De handelaar wil de volle prijs hebben bij verkoop;
daarom moet hij de consument ook het volle pond
geven.

VS toonbeeld van mensenrechten?
De Verenigde Staten hebben China geschrapt
uit de jaarlijkse top-tien van ergste schenders
van de mensenrechten. Aan de andere kant
behoren de VS zelf ook tot grote mensenrechtenschenders. De situatie in de
Guantanamo gevangenis is bar slecht te
noemen. Verder is onlangs een wetsvoorstel,
dat 'waterboarding' (een ondervragingstechniek waarbij bij verdachten verdrinking wordt
gesimuleerd door ze langdurig onder water te
houden) in de VS zou moeten verbieden, door
president Bush tegengehouden middels zijn
vetorecht, terwijl er in de Senaat wel een
meerderheid voor afschaffing was. Over
democratie en mensenrechten gesproken …

Zo gaat het er aan toe bij ‘waterboarding’

Kamer wil Godslastering schrappen
Een meerderheid van de Nederlandse
Tweede Kamer wil het verbod op
Godslastering uit het Wetboek van Strafrecht
halen. Het artikel wordt amper gebruikt, maar
geeft volgens de Nederlandse minister van
Justitie wel aan “dat mensen ernstig gekwetst
kunnen worden door krenkende opmerkingen
over hun geloof.”
Het schrappen van het wetsartikel over
Godslastering zal alleen maar meer ruimte
geven aan figuren als Wilders, Hirsi Ali en
anderen om hun afkeer tegen de Islam
ongestraft aan de wereld bekend te kunnen
maken. Door de wet van oorzaak en gevolg
zullen
zodoende
de
interreligieuze
spanningen binnen de Europese samenleving
alleen maar groter worden.

Hoofdstuk 83 van de Koran heet "De Oplichters"
(of: Zij die anderen tekort doen). Wij citeren de
verzen 1-4: "Wee (het zal heel slecht aflopen in
deze wereld en/of in het hiernamaals met) de
oplichters. (Dat zijn) Degenen die wanneer zij mensen voor zich
laten wegen de volle maat eisen. Maar wanneer zij voor anderen
afmeten of voor hen afwegen, geven zij minder (dan behoort).
Weten zij niet dat zij opgewekt zullen worden (voor de rechter en/of
De Opperrechter zullen moeten verschijnen)?"
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: ".....wanneer een volk
knoeit met maten en gewichten, wordt zijn levensonderhoud
afgesneden......" d.w.z. de zegeningen die op hem rusten, zullen
afnemen.
Eens liep de Profeet op de markt. Bij een handelaar stak hij bij wijze
van steekproef zijn hand in een zak met tarwe. Wat bleek? De
handelaar had bovenop goede tarwe gezet en onderaan natte
(slechte) tarwe.
Het is de taak van de overheid om de consument te beschermen
door toezicht te houden op maten en gewichten (ijkwezen),
vervaldata, prijzen, etc.
Een bekend gezegde van de Profeet is: "Een eerlijke handelaar zal
in het Paradijs in gezelschap zijn van de Profeten." Wat een heel
grote eer!
Ahmad Jhawnie

Islam en mensenrechten (deel 2)
3. Recht op gelijkheid en het verbod op discriminatie
- Recht op respect.
- Alle mensen zijn gelijk voor de wet en hebben recht op gelijke
mogelijkheden en bescherming door de wet.
- Alle mensen hebben recht op gelijk loon voor gelijke prestatie.
- Aan niemand - man of vrouw - kan het recht worden onthouden op
werk: “Hij die goede werken verricht, man of vrouw en een gelovige is,
zullen Wij zeker een goed leven schenken en zullen Wij zeker belonen
naar hun beste werken” (Koran 16:97).
- Tegen niemand kan onderscheid worden gemaakt wegens religieuze
overtuiging, kleur, ras, herkomst, geslacht of taal: “Wij geloven in Allah
en in wat aan ons werd geopenbaard, en in dat wat werd geopenbaard
aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jakob en de stammen, en in dat
wat door hun Heer werd gegeven aan Mozes en Jezus en aan de
profeten; wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook, en
aan Hem (God) onderwerpen wij ons” (Koran 3:84).
4. Recht op rechtvaardigheid
- Iedereen heeft het recht om overeenkomstig de wet, en niet anders
dan overeenkomstig de wet, te worden behandeld.
- Iedereen heeft niet alleen het recht, maar zelfs de plicht te
protesteren tegen onrecht; zijn of haar toevlucht te nemen tot de
middelen die de wet biedt in geval van verlies of verwonding; het recht
op zelfverdediging tegen klachten die tegen hem of haar worden
ingebracht en een goede raadsman voor een onafhankelijke rechter of
gerechtelijk tribunaal in ieder privaat- of publiekrechtelijke
aangelegenheid.
- Het is een recht en plicht voor een ieder om de rechten van anderen
en de gemeenschap te verdedigen.
- Niemand zal worden gediscrimineerd in publiek- en privaatrechtelijke
zaken. Het is het recht en de plicht van iedere moslim om een
opdracht te weigeren die strijdig is met de wet, ongeacht door wie de
opdracht is gegeven.
"O jullie die geloven, wees handhavers van het recht, getuigen voor
Allah, zelfs als het tegen julliezelf is of (jullie) ouders of naaste
verwanten, of hij nu rijk is of arm.” "O jullie die geloven, wees oprecht
voor Allah, getuig op rechtvaardige wijze; en laat de haat voor een volk
jullie niet aansporen onbillijk te handelen. Wees rechtvaardig; dat staat
nader tot de vervulling van jullie plicht" (Koran 4:135, 5:8).
Bron: Universal Islamic Declaration of Human Rights, 1981.
Overgenomen uit: Islam en de rechten van vrouwen, Abdulwahid van
Bommel.

