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Abu Dharr – den første muslimske  

sosialist og kommunist 
 

Abu Dharr var en av de nærmeste følgesvenner til Profeten Muhammed. Han 

er æret og kjent for å stå fram mot forfall og korrupsjon som fulgte senere 

styrere og herskere i det islamske samfunnet.  
 

De herskende bygde palasser, samlet skatter av gull og sølv og levde i luksus, som egen klasse. Folk 

som tidligere hadde fulgt Profeten, glemte lærdommer fra den tiden, etablerte seg som 

herskerklasse og utnyttet fattige klasser – islams innhold var forlatt. 

 

Abu Dharr kritiserte herskerklassen. Han pekte på hvordan «usant hadde overtatt for sannhet, 

kompromisser for strid om rettferd – og islamske slagord for rett liv». (Ali Shariati)  

 

Abu Dharr hentet fram Koranen og siterte og agiterte ut fra den, i striden som han førte. Han talte 

mot økonomisk utbytting, ulikhet og undertrykking – og mot klassestrukturen i samfunnet. Han 

snakket mot skriftlærde og religiøse ledere som selv var del av overklassen, og med religionen 

undertrykte folket. 

 

Abu Dharr er blitt kalt den første muslimske sosialist, ja, kanskje den første sosialisten. Målet hans 

var et samfunn uten klasser – det kommunister arbeider for. 
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Andre inspirerende tanker 

                 

•  «Jeg er for sannhet uavhengig av hvem som sier den; jeg er for rettferdighet uavhengig av 
hvem som er for eller mot: jeg er en menneskelig skapning og først og fremst for den som 
fremmer menneskeheten som et hele.» 

• «Islam er min tro, men anser min religion å være en privatsak …» 

• «Vi kan være kristne, muslimer, agnostikere eller ateister – men må først lære å glemme våre 
forskjeller.» 

• «Siden jeg så sannheten i Mekka, har jeg blant mine beste venner alle slags folk: kristne, 
jøder, buddhister, hinduister, agnostikere og til og med ateister. Jeg har venner som blir kalt 
kapitalister sosialister og kommunister.»  

• «Mine venner er i dag sorte, brune, røde, gule og hvite.» 

Om samfunnsmessige forhold: 

• «Hvis du ikke passer på, vil avisene ha deg til å være mot folk som blir undertrykt og være 
med folk som står for undertrykkingen.» 

• Hadde sionistene noe rettsindig grunnlag for å invadere arabiske Palestina, fordrive den 
arabiske befolkningen fra sine hjem og ta over arabisk eiendom for seg selv på grunnlag av 
«religion» og krav på at deres forfedre bodde der for tusener av år siden?» 

           
           Enhetlige tanker fra Malcolm X.                         Arbeid for fred er viktigste i dag. 

 

                     Che Guevara     Plakat til salgs hos NKP. 
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Stem ved kommunevalget i Norge 

Norge er et godt land å bo i. Det er samtidig mange ting å gripe fatt i: 
 

• Det er klare forskjeller mellom fattig og rik. Vi ser det ikke minst i storbyene. Antall fattige 

familier øker, barn har ikke de samme muligheter til å bygge en god framtid. 

• Det er klasseforskjeller i samfunnet. Noen rike og innflytelsesrike personer og grupper er de 

som i virkeligheten styrer landet. Deres tenkning dominerer i aviser og i politikken. De er den 

dominerende klassen. 

• Det trengs andre tanker og verdier i samfunnet, med vekt på solidaritet, likhet, kamp for det 

gode og rettferd. Folk flest må med i dette, få makt og innflytelse i samfunnet. 

 

Vi må ikke glemme verden rundt oss (selv i et kommunevalg): 

 

• Massemedia bombarderer menneskene daglig med vold, kaos og urett over hele kloden. Vi 

kan ikke la dette bare passere, men må engasjere oss. De destruktive kreftene i samfunnet 

må ikke få lov til å påføre menneskeheten en vond og uverdig framtid. Vi har et ansvar som vi 

må følge opp. 

• Selv om mange mennesker i de høyest utviklete land i den industrialiserte verden i dag lever i 
materiell velstand, lever flertallet av jordens befolkning i fattigdom, og millioner av barn dør 
av sult hvert år. 

• Det kreves en ny tenkning på tvers av tradisjonelle skillelinjer, slik at vi kan verne livet på vår 

klode, hindre en ny krig og sikre fred og samarbeid mellom folkene. 

• I dag står menneskeheten overfor uendelige muligheter. Samvirke mellom millioner av hån-

dens og åndens arbeidere skaper materielle og kulturelle produkter i overflod. Den teknisk-

vitenskapelige revolusjon kan gi alle mennesker på jordkloden et trygt og behagelig liv. 

• Nordahl Grieg som falt i kampen mot de tyske naziokkupantene, skrev i diktet "Til 

Ungdommen" i 1936: 

”Edelt er mennesket – jorda er rik. Finnes her nød og sult, skyldes det svik!” 

Jordens ressurser sløses bort på en vanvittig militæropprustning og et 
luksusforbruk for de få, mens stadig flere rammes av sykdom og nød.  

Sviket er grenseløst. 

• Det er samfunnet med de rådende ideer og holdninger; de styrende sine holdninger – vi 
vokser opp i, som avgjør hvordan vi tenker, føler og handler. Vi må forandre 
samfunnssystemet for andre verdier slik at menneskene kan utvikle positive og gode 
egenskaper, for en bedre framtid. 

• Da kan de bli virkelige medspillere med andre, bli solidariske og arbeide for et fellesskap – for 
gode verdier mot undertrykking og urett mot krig, for fred, og for miljøet som er 
grunnleggende for oss alle. 

       (Les mer på: www.koranen.no) 

http://www.koranen.no/

