
23NYHEDER
BERLINGSKE 
1. SEKTION SØNDAG 26. NOVEMBER 2017

Hvad der er en årlig fejring af profe-
ten Muhammeds fødselsdag bliver 
søndag også brugt på at sige fra over 
for den voldsomme bandekonlikt, 
der i København blandt andet har 
medført adskillige skudepisoder – 
lere med dødelig udgang. 

Det er langt fra foreneligt med den 
tro, flere af bandemedlemmerne  
ellers påberåber sig at bekende sig til 
– nemlig Islam, mener foreningen 
Minhaj-ul-Quran Danmark, der har 
valgt at dedikere årets fredsmarch til 
at minde de unge om, hvad sønda-
gens fødselar, profeten Mohammed, 
ville have sagt, hvis han levede i dag.

»Han ville jo vende sig imod alt 
det her. Narkosalg, vold og drab. Det 
er alt, hvad han har sagt, er forbudt 

i islam. Jeg tør slet ikke tænke på, 
hvilke strafe det vil udløse i mus-
limske lande, men de unge ved jo 
godt, at de ikke kan strafes så hårdt 
i Danmark,« siger foreningens tals-
mand, Qaisar Najeeb.

Og det er netop én af pointerne ved 
søndagens march, der starter ved Søn-
dermarken og fortsætter ad Vester-
brogade for at slutte ved Rådhusplad-
sen: At strafen for at begå bandekri-
minalitet bør skærpes i Danmark. Tid-
ligere har Minhaj-ul-Quran Danmark 
været omdiskuteret, fordi organisa-
tionens grundlægger, Muhammed 
Tahir-ul-Qadri, har erklæret sin støtte 
til blandt andet dødsstraf, og fordi  
organisationen lere gange er blevet 
kædet sammen med et ønske om en 
global islamisk dominans.

Er det også noget, I går ind for?
»Jeg synes, at man skal kunne 

strafe bandekriminalitet med døds-
straf. Det står i Koranen, så det gør 
jeg, ja,«.

Hvordan er det forenelig med dan-
ske værdier?

»Vi går ind for, at alle muslimer i 

Danmark skal følge den danske lov-
givning og grundlov. Der er plads til 
alle religioner. Og så siger vi bare, at 
bandekriminalitet ikke er forenelig 
med islam. Men vi følger den danske 
lovgivning,« siger Qaisar Najeeb.

Vil skabe positivt fokus
Han vedstår gerne, at marchen  

ikke kun handler om at råbe op over 
for bandemedlemmerne. Den hand-
ler også om at skabe et bedre ry for 
muslimer i Danmark.

»Selvfølgelig har vi også et mål om 
at få et mere positivt syn på islam og 
muslimer i Danmark. Vi vil jo gerne 
vise, at vores tro faktisk er fredelig. 
Så man kan sige, at den positive ef-

fekt, marchen måske vil få på folks 
holdning til islam, er en sidegevinst,« 
siger han.

Udover foreningen deltager for-
ældregruppen »Tingbjerg bydels-
mødre«. De føler et behov for at råbe 
op, ligesom også de ønsker, at straf-
fen for bandekriminalitet skærpes. 
Det slår foreningens forkvinde fast 
over for Berlingske.

»Det er vigtigt, at vi gør klart, at 
det, der sker i København, ikke er 
okay. Vi forældre ønsker fred, og vi 
vil ikke længere være med til det her. 
Vi ønsker hårdere strafe.«

Den seneste tid har forældregrup-
per været omtalt i medierne for de-
res rolle i forhandlingerne om den 
nyligt indgåede aftale om en såkaldt  
våbenhvile mellem de rivaliserende 
bander Loyal to Familia, der holder 
til ved Blågårds Plads, og Brothas fra 
Mjølnerparken. 

Op mod 1.000 forventes at delta-
ge i arrangementet, hvor også Chri-
stopher Røhl fra Radikale Venstre 
vil holde tale. Københavns Politi vil 
desuden være til stede.

Profetens fødselsdag fejres søndag med march mod 
banderne: »Han ville jo vende sig imod alt det her«

Fredsmarchen i forbindelse med profeten Muhammeds fødselsdag 
aholdes hvert år. Her et billede fra marchen i 2014. Foto: Claus Bech

Strafen må skærpes, når 
bandemedlemmer begår 
kriminalitet i Danmark. Det 
handler om at skabe fred, 
fællesskab og næste- 
kærlighed, mener danske 
muslimer.

Af Kasper Schultz Lund  kasl@berlingske.dk
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