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Menneskehedens fælles sår: Racisme 

 
 وَجَعَلْنَاك مْ  وَا نْثٰى ذَكَر   مِنْ  خَلَقْنَاك مْ  اِنَّا النَّاس   اَيُّهَا آ  يَ ﴿

 ٓ  اَتْقٰيك مْ  ّٰللاِ  عِنْدَ  اَكْرَمَك مْ  اِنَّ ٓ  لِتَعَارَف وا ائِلَ ٓ  وَقَـبَ ش ع وبًا

 ﴾ ير ٓ  خَب يم  ٓ  عَل ّٰللاَ  اِنَّ 

 :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ رَس ولِ أَنّ م طْعِم  بْنِ ج بَيْرِ عَنْ

 عَلَى قَاتَلَ  مَنْ  مِنَّا وَلَيْسَ  عَصَبِيَّة ، إِلَى دَعَا مَنْ  مِنَّا لَيْسَ »

 « عَصَبِيَّة  عَلَى مَاتَ مَنْ  مِنَّا وَلَيْسَ عَصَبِيَّة ،

 
Kære Muslimer! 

I afskeds-pilgrimsrejsen fortalte vores profet 
Muhammad Mustafa (s.a.w), der blev sendt som en 
nåde til hele menneskeheden, et princip mod 
racisme, der vil fortsætte til dommens dag: “O 

mennesker! Jeres Herre er én! Det er jeres far 

også! Ligesom en araber ikke har nogen 

overlegenhed over en ikke-araber eller en ikke-

araber over en araber, har rødhudede 

mennesker ikke overlegenhed over sorte, og 

sorte har ikke overlegenhed over rødhudede 

mennesker. Overlegenhed gælder kun med 

taqwa, og at frygte Allâh.”1 Med sådan et storslået 
udtryk fortalte Allâhs Sendebud os løsningen mod 
menneskehedens fælles sår, racisme, som har 
forårsaget mange katastrofer og ødelæggelser 
gennem historien. Med andre ord er mennesker 
lige så ens som tænderne på en kam. Ingen har en 
overlegenhed over for den anden. Overlegenhed 
gælder kun med takwa. 

 

Beærede Muslimer! 

Ønsket om berømthed og ære er en følelse, der 
eksisterer i den menneskelige natur. Mennesker, 
der ikke har nået åndelig modenhed, forsøger at 
tilfredsstille disse følelser med deres etnicitet. De 
betragter blodets racemæssige enhed som en grund 
til overlegenhed. De tror, at de kan ophøje sig selv 
ved at foragte andre end deres egen stamme.  Men i 
Koranen, siger vor Almægtige Herre: “O 

mennesker! Vi skabte jer af mand og kvinde og 

gjorde jer til folk og stammer så I kunne kende 

hinanden. Sandelig, den nobleste af jer i Allâhs 

 
1 Müsned-i Ahmed, H. No: 23489 
2 Hucurât suresi, 49:13 

øjne er den der er mest gudfrygtig. Allâh er 

Alvidende og Velunderrettet.”2 Det vil sige, at 
overlegenhed ikke er ved at være fra en stamme 
eller have en bestemt hudfarve; det er muligt ved 
at få gode, smukke og sandfærdige adfærd til at 
dominere vores liv, det vil sige ved at udføre gode 
gerninger. 

Værdifulde Muslimer! 

Racisme er hele menneskehedens fælles fjende. 
Mennesker, der ikke kan tolerere andres 
forskelligheder, som ikke respekterer forskellige 
religiøse overbevisninger, tanker og livsstile, er 
menneskehedens svøbe. Vi så igen de bitre 
konsekvenser af dette eksempel med det brutale 
mord på unge mennesker af forskellige etniciteter 
og tro, som fandt sted i Hanau i Tyskland for præcis 
tre år siden. Ligeledes bevarer drabet på 51 
uskyldige mennesker i angrebet på to moskeer på 
en fredag i New Zealand i 2019 stadig sin friskhed i 
vores hukommelse. En af de vigtige 
manifestationer af racisme er de provokerende 
angreb på det hellige blandt medlemmer af 
forskellige trosretninger. Igen, handlingerne med 
at brænde vores Almægtige bog, Koranen, er et af 
de mest åbenlyse eksempler på dette. Disse 
afskyelige angreb, der har til formål at ødelægge 
kulturen med at leve sammen og forstyrre den 
sociale fred, vil aldrig nå deres mål. Som muslimer 
ønsker vi at tro på, at samvittighedsfulde 
mennesker, ikke-statslige organisationer og stater 
vil fremføre den nødvendige juridiske kamp i en tid 
som denne, hvor frihed og menneskerettigheder 
konstant nævnes. 

 

Kære Brødre!    

Islam, som sigter mod, at menneskeheden skal leve 
i fred og ro på jorden, har fordømt alle former for 
racisme. Allâhs sendebud (s.a.w) sagde: “ Den, der 

inviterer til racisme, er ikke en af os. Den der 

kæmper for racismens sag, er ikke af os. Dem, 

der dør for racisme, er ikke en af os.”3 Det er 

3 Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112 



 

 

enhver muslims og enhver samvittighedsfuld 
persons fælles pligt at bekæmpe racisme, som er 
menneskehedens fælles sår. Lad os vide, at disse 
tragiske begivenheder er eksemplariske. Lad os ikke 
glemme disse grusomheder begået på grund af 
racismen.  
 
Må Allâh beskytte os og hele menneskeheden mod 
sådanne grusomheder. Âmin! 


