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Rasism: Okunnighetsmentaliteten
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Ärade syskon!
I okunnighetens samhälle, innan Islam - fanns det
en mörk period som dominerades av tribalism.
Under denna period, när överhöghet uppnåddes
genom härstamning, ras, och rikedom, torterade de
mäktiga de svaga och lät inte dem vara i fred. I
okunnighetens samhälle orsakade till och med den
minsta förolämpning eller förakt för någons stam
långvarig fientlighet.
Profeten Muhammed (sallahu aleyhi wa sallam)
sade: “Allah har gjort er till bröder, så var ej
oeniga. En arab är inte bättre än en icke-arab, ej
heller är en icke-arab bättre än en arab; ej heller
är en vit bättre än en svart eller en svart bättre
än en vit..”1

Ärade troende!
När det gäller de principer som lagts upp av islam
finns det ingen överlägsenhet bland människor på
grund av fysiska skäl så som hudfärg, kön och
geografiska skillnader. Att förlöjliga och förödmjuka
människors härkomst och könsskillnader innebär
att ignorera Allahs visdom när de skapade dem.
Ingen kan välja sin ras, nationalitet, precis som
ingen kan välja sina föräldrar. I mänsklighetens
historia har många krig brutit ut på grund av
rasismens ideologi, människor har drivits bort från
sina hem, drabbats av orättvisa och massakrerats.
Kvinnor, barn och äldre har betalat det tyngsta
priset för detta, som de gör idag.

Ärade församling!
Låt oss minnas våra bosniska bröder och systrar,
som orättvist utvisades från sina platser i Srebrenica
den 11 juli 1995, mitt i Europa, inför världen och
massakrerades på grund av sin tro. Låt oss inte
glömma de som har behandlat flyktingar
omänskligt, vilket har varit på agendan för den
allmänna opinionen i världen de senaste åren. Låt
oss inte glömma att de som propagerar för rasism
begår brott mot mänskligheten. Smärtan hos våra
ungdomar
från
olika
etniciteter
och
trosuppfattningar i Hanauattacken under de senaste
åren är fortfarande färsk. Vi minns fortfarande
mordet på den 32-åriga egyptiska immigranten
Merve al-Sherbini i rätten, inför domaren och andra
tjänstemän, av en rasist i Tyskland. Smärtan hos
dem som miste livet i NSU-morden finns fortfarande
färskt i deras familjers hjärtan. För att säkerställa
social fred måste alla sociala segment kämpa mot
rasism.
Allah (azze ve celle) har omnämnt följande i
Koranen: “Och till Hans under hör skapelsen av
himlarna och jorden och skillnaderna mellan er
i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst
budskap till de insiktsfulla.”2
Dyrbara muslimer!
Rasism har ingen färg, nationalitet eller religion.
Rasism är en sjukdom som fördöms av alla
religioner. Att blunda för denna sjukdom och inte
försöka förhindra den är en form av rasism. Faktum
är att vår profet (sallahu aleyhi wa sallam) sa i en
hadith. “Om människor ser en förtryckare och
inte förhindrar hans förtryck, är det oundvikligt
att Allah kommer att tillfoga dem ett allmänt
straff..”3 och i en annan hadith:
“Uppmanaren till rasism är inte från oss. De som
kämpar för rasism är inte från oss. Den som dog
för rasismens sak är inte en av oss!”
Må Allah skänka oss förståels, amin.
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