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»Muhammed og Jesus havde været
lykkelige i dag«
En fredsmarch i København, der fejrer
profeten Muhammeds fødselsdag, giver
optogets donationer til julehjælp.

FREDSOPTOG. Danske muslimer fejrer profeterne Muhammed og Jesus i et fredsoptog, der donerer penge
til julehjælp.
Foto: IVAN RIORDAN BOLL - Sofie Sørensen Journalist

Ved indgangen til Søndermarken på hjørnet af Vesterbrogade og Pile Allé i
København stimler en løbende strøm af mennesker sammen, pladsen bliver hurtigt
trang, og folk bliver bedt om at rykke sig længere ind i parken, så der er plads til den
bus fuld af mennesker, der netop er ankommet.

»Gør plads. Ryk venligst bagud«, råber en af de mange mænd i gule veste, der har
ansvar for aftenens arrangement.
Et fredsoptog i anledningen af profeten Muhammeds fødselsdag. Og i år også i
anledningen af profeten Jesus' fødselsdag.
Det er tiende år i træk, at den muslimske organisation Minhaj-Ul-Quran står klar med
skilte, bannere og fakler ved Søndermarken for i fællesskab at fejre profeten
Muhammeds fødselsdag. Hvert år under temaet 'sammen for fred'.
»Fredsoptoget er en kamp mod alle de radikale og ekstremistiske kræfter, som prøver
at få overskrifterne i medierne og dominere hele det muslimske omdømme. Det er for
at generobre navnet islam fra de radikale kræfter og vise, at islam står for fred og ikke
skal kobles sammen med grusomme handlinger«, siger Qaisar Najeeb, talsmand for
Minhaj-ul-Quran Danmark.
Sidste år var budskabet derfor at stå sammen mod terrorismen på tværs af religioner. I
år er det hjerter med Jesus og Muhammads navn, der pryder skiltene.
»Vores religion lærer os jo også de ting, som Jesus står for. Profeten Muhammed og
Jesus taler begge om at beskytte og give til de fattige, og at man skal give til dem, der
intet har. Og de værdier skal vi stå sammen om«
Qaisar Najeeb, talsmand for Minhaj-ul-Quran Danmark
I år falder profeten Muhammeds fødselsdag nemlig i december. Og derfor har de
danske muslimer valgt at markere og fejre både julen og den muslimske højtid,
Mawlid, som er fejringen af Muhammeds fødselsdag, ved at gå et freds-juleoptog
med fakler.
Donerer pengene til julehjælpen
Fakkeloptoget skal sende et budskab om solidaritet, medmenneskelighed og fredelig
sameksistens, siger Qaisar Najeeb.
Derfor har organisationen i år valgt at donere pengene fra optoget til julehjælpen.
»Julens stemning og formål er også at hjælpe de svage, udvise kærlighed og
medmenneskelighed. Det er også det budskab, vi har i vores fredsmarch, og derfor
giver det mening at have det tema i år og støtte julehjælpen«, siger han.

»Vores religion lærer os jo også de ting, som Jesus står for. Profeten Muhammed og
Jesus taler begge om at beskytte og give til de fattige, og at man skal give til dem, der
intet har. Og de værdier skal vi stå sammen om«.

»Vi vil gerne give noget igen«
En fakkel lyser op i aftenskumringen, hvor dynejakker putter sig ind mod hinanden,
og hvor hænder gnider hastigt op og ned ad hinandens rygge for at give varme. Stien
ind til Søndermarken er blevet tæt pakket, og mens flammen fra faklen giver ild til
flere hundrede fakler, kommer der langsomt lys over stien.
Blå og grønne skilte bliver delt ud. Et hjerte med Jesus navn i pryder nogle af
skiltene, et hjerte med Muhammeds navn i de andre.
Der er mødt omkring 800 mennesker op. Hist og her står der en etnisk dansker, men
langt de fleste har anden etnisk baggrund.
En af dem er 41 årige Ishtiaq Muhammad. Han er der sammen med sine to niecer, sin
kone og deres tre børn.
»Det er et stærkt signal, at danske muslimer vælger at samle ind til jul. Det viser
åbenhed og medmenneskelighed, så det synes jeg, man skal bakke op om«
Torsten Skjødt, deltager i fredsmarchen

»Vi er her hvert år for budskabet og fællesskabet. At vi i dag samler ind til
julehjælpen og også fejrer Jesus fødsel og julen giver god mening. Vi har fået så
meget i Danmark, så det er rart at være med til at kunne give noget igen til nogle, der
har brug for hjælp«, siger Ishtiaq Muhammad.
Ved siden af Ishtiaq Muhammed og hans familie står venneparret Martin Refslund og
Torsten Skjødt, der også er mødt op for at støtte initiativet.
»Jeg er her for to ting. For at støtte op om socialt- og økonomisk udsatte og for
integrationsagendaen. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt i den her tid, at vi alle sammen
gør noget for at imødegå hinanden på tværs af religiøse og sociale skel. Der er mange
i den her tid, der forsøger at bygge nogle mure op, og jeg synes, vi alle sammen har et
ansvar for at rive de mure ned«, siger 35 årige Martin Refslund.
»Ja, jeg synes, det er et stærkt signal, at danske muslimer vælger at samle ind til jul.
Det viser åbenhed og medmenneskelighed, så det synes jeg, man skal bakke op om,
og jeg håber, det kommer til at starte en vigtig debat«, supplerer vennen Torsten
Skjødt.

Fest og funklende fakler

En bus triller ind på vejen foran indgangen til Søndermarken. Et anlæg bliver tændt
og ud ad højttalerne strømmer sarte arabiske toner.
Syv mænd stiller sig op på række og strækker et langt banner ud.
»Elsk for menneskeheden, det du elsker for dig selv - profeten Muhammad«, står der
på det.
Og så begynder de at gå. Først mændene, så kvinderne og børnene.
Før kvinderne træder frem i optoget folder en række kvinder endnu et banner ud.
Denne gang med teksten »Udvis barmhjertighed overfor de udsatte, og vær Gud
taknemmelig for velfærd - profeten Jesus«.
Og så begynder de også at gå.
Da optoget kommer i gang, er der fakler, så langt øjet rækker.
»Vi er samlet her i dag i anledningen af profeten Muhammeds fødselsdag og i
anledningen af julen og profeten Jesus' fødseldag. Vi går sammen idag for fredelig
sameksistens. Tillykke til alle«, lyder det fra bilens højttalere, der fører an i optoget.
Langs med fortovet løber hjælpere i gule veste rundt med slik, som de deler ud til de
marcherende. Små hjerteformede kager, farvelagt med hver sin farve glasur og
teksten 'peace', 'love', 'harmony' eller 'humanity'.

Blandt de marcherende er 22-årige Humaira Fatima. Hun er her for at vise, at islam er
en fredelig religion, der bygger på mange af de samme næstekærlige værdier som
kristendommen.
»Islam står for fred, og det gælder for alle vores medmennesker, uanset religion og
hudfarve. Vi står for kærlighed og sammenhold, og vi hjælper alle medmennesker,
derfor er jeg glad for, at vi i år støtter julehjælpen, så vi kan være med til at give flere
en god jul«, siger hun.
På ladet af bilen længst fremme i optoget lyder der nu festlige arabiske rytmer, og en
mand svinger de to skilte med Jesus og Muhammeds navn fra side til side i takt til
musikken.
Bag bilen danser to mænd. Den ene høj, med en hvid turban på hovedet og en
marokkansk hvid og blåstribet kjortel. Han hopper fremad og danser ned ad
Vesterbrogade, snurrer rundt om sig selv, mens han svajer en fakkel i den ene hånd
og et skilt i den anden.
»Havde Jesus og Muhammed været her i dag, ville de have været lykkelige. De ville
ikke kunne stoppe med at smile heller. Det er jo sådan her de ønskede, at de skulle
leve sammen«

Qaisar Najeeb, talsmand for Minhaj-ul-Quran Danmark
Den anden en lille mand med sixpence. Han holder sit skilt højt over hovedet, mens
hans fødder følger rytmen med lette hop, der fejer hans fødder bagud.
Da optoget nærmer sig Rådhuspladsen har de arabiske rytmer sat sig i benene på de
fleste, der nu bøjer, svajer og vrikker fra side til side, da de passerer HC. Andersens
Boulevard.
Langs fortovene er folk stoppet op, også her danser de fleste med i det skjulte, mens
de filmer eller tager billeder af optoget. Også i lejlighederne titter der ansigter frem
bag julehjerterne og lyskæderne i vinduerne.

Muhammed og Jesus ville være lykkelige
Da optoget når Rådhuspladsens store juletræ er marchen slut. Her venter varm kaffe
og tre talere, der er inviteret til aftenens arrangement: Stifter af julehjælpen Rune
Husted Vahl, sogne- og indvandrerpræst, Jens Lind Andersen, og fængselsimam og
formand for Dansk Islamisk Center Waseem Hussain.
»Jeg synes, det er et rigtig godt arrangement. Det er lige i julens ånd, som jo handler
om, at vi skal hjælpe hinanden alle sammen. Jeg synes, det er rigtig fint, at

fredsoptoget i år støtter julehjælpen, for det er der virkelig brug for. Og vi har
allerede modtaget de første donationer både i bøsserne og på mobile pay, og vi har
kun været her i ganske få minutter«, siger Rune Husted Vahl, stifter af julehjælpen.
Organisation Minhaj-Ul-Quran regner med a få samlet omkring 50.000 kroner ind til
julehjælpen.
Også Qaisar Najeeb, talsmand for organisationen, er en glad mand, da han ankommer
til Rådhuspladsen. Han kan ikke lade være med at smile, mens han fortæller om, hvor
overvældet han er over den store opbakning til arrangementet.
»Havde Jesus og Muhammed været her i dag, ville de have været lykkelige. De ville
ikke kunne stoppe med at smile heller. Det er jo sådan her de ønskede, at de skulle
leve sammen«, siger han.
»Og den her stemning af samhørighed og fællesskab, som er her nu, den skal vi
dyrke. Folk er så kærlige. Se dem engang«, siger han og peger ud mod
menneskemængden, der står og varmer deres hænder på de dampende kaffekopper,
mens de smiler, krammer og holder om hinanden foran de rød-hvide julehjerter på
grantræets grene.

