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Racisme: De onwetendheidsmentaliteit
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Beste moslims!
In het tijdperk van voor de Islam werd de
samenleving gedomineerd door collectieve strijd
tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen
stam. In deze periode, waarbij macht te maken had
met stam, ras, afkomst en rijkdom, martelden de
machtigen de zwakkeren waardoor zwakkeren geen
rust ondervonden. In de samenleving van
onwetendheid veroorzaakte zelfs de geringste
belediging of minachting van de stam tot langdurige
vijandschap. In zo’n periode nam profeet Mohammed
(vzmh) die als genade naar de werelden is gestuurd
racisme onder zijn voeten en zei: “O mensen, uw
Rab is één! Je vader is ook één! Net als een
Arabier geen superioriteit heeft over een nietArabier, en een niet-Arabier over een Arabier, zo
heeft een blanke geen superioriteit ten opzichte
van een zwarte, en een zwarte heeft geen
superioriteit ten opzichte van een blanke.
Superioriteit is alleen in taqwa en vrees voor
Allah.”1 Hij benadrukte dat superioriteit alleen in
taqwa is.
Beste gelovigen!
In termen van de principes die door de Islam zijn
vastgelegd, is er geen superioriteit onder mensen
vanwege fysieke redenen zoals kleur, geslacht en
geografische verschillen. De spot drijven met
voorouders en genderverschillen tussen mensen en
anderen kleineren betekent dat je de wijsheid van
Allah’s creatie niet ziet. Niemand kan zijn ras,
nationaliteit kiezen, net zoals niemand zijn ouders
kan kiezen. In de geschiedenis van de mensheid zijn
er veel oorlogen uitgebroken vanwege racisme.
Mensen zijn uit hun huizen verdreven, hebben
onrecht ondergaan en zijn vermoord. Net als
voorheen lijden vrouwen, kinderen en ouderen
hieronder.
Beste vrienden!
Laten we onze Bosnische broeders gedenken die op
11 juli 1995 onterecht van hun plaats in Srebrenica
werden verdreven. In centraal-Europa werden deze

mensen vanwege hun geloof voor de ogen van de
wereld afgeslacht.
Laten we degenen die vluchtelingen onmenselijk
hebben behandeld niet vergeten, dit onderwerp staat
de laatste jaren wereldwijd in de publieke opinie.
Laten we niet vergeten dat degenen die racisme
propageren misdaden tegen de menselijkheid begaan.
De pijn van de Hanau-aanval waarbij mensen van
verschillende etniciteit en religies werden vermoord
is nog vers. We herinneren ons nog de moord op de
32-jarige Egyptische immigrant Marwa al-Sherbini
die in de rechtbank, in het bijzijn van de rechter en
andere officieren door een racist werd vermoord. De
pijn zit nog in het hart van de nabestaanden die hun
naasten hebben verloren bij de NSU-moorden. Om
sociale vrede te verzekeren moeten alle sociale
segmenten strijden tegen racisme. Laten we ons
ervan bewust zijn dat deze pijnlijke gebeurtenissen
een les zijn voor gelovigen. Allah zegt in de Koran:
“En tot Zijn tekenen behoort de schepping van de
hemelen en van de aarde en de verscheidenheid
van jullie talen en (huids)kleuren. Daarin
bevinden zich zeker tekenen voor degenen met
kennis.”2
Beste moslims!
Racisme heeft geen kleur, nationaliteit of religie.
Racisme is als ware een ziekte die door alle religies
wordt veroordeeld. Een oogje dichtknijpen voor deze
ziekte en niet proberen te voorkomen is een vorm van
racisme. In feite zei onze profeet (vzmh) in een
hadith: “Als mensen een onderdrukker zien en
zijn onderdrukking niet voorkomen, is het
onvermijdelijk dat Allah hen een algemene straf
oplegt.”3 Deze vervolgingen omwille van racisme
mogen niet vergeten worden, er moeten
inspanningen worden geleverd om te voorkomen dat
deze ziekte wordt overgedragen aan volgende
generaties en we moeten niet vergeten dat we allen
de kinderen van Adam (vzmh) zijn. We herdenken de
mensen die door racisme om het leven zijn gekomen
met genade van Allah. De preek wordt beëindigd met
een hadith van de profeet: “Degenen die oproepen
tot racisme behoren niet tot ons. Degenen die
strijden voor racisme behoren niet tot ons.
Degenen die op het pad van racisme sterven
behoren niet tot ons.”4
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