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Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen 

är vår lag; jihad är vår väg; och döden 

för Allahs ära är vår högsta strävan. 

– Muslimska brödraskapets motto 

 
 

Ingen sammanfattar Muslimska brödraskapets 

kusliga vision för Europa bättre än galjonsfiguren för 

icke-våldsam islamism, Yusuf al-Qaradawi. Som han 

sade på Qatar TV i juli 2007: ”Den fredliga erövringen 

har sina grundvalar i denna religion, och jag förväntar 

mig därför att islam kommer att erövra Europa utan att 

svärdet eller striden behöver tillgripas. Det kommer att 

ske med hjälp av dawah och ideologi.” 

De gemensamma europeiska värdena demokrati, 

yttrandefrihet, religionsfrihet och rättslig jämlikhet 

försvagas i marginalen för varje europeisk medborgare 

som Muslimska brödraskapets vinner över på sin sida. 

Våra konstitutioner kan te sig huggna i sten, men deras 

innebörd måste finnas i folkets hjärtan. Om en 

tillräckligt stor minoritet – och möjligen majoriteter i 

vissa städer, grannskap och valkretsar  bekänner sig 

till en radikalt annorlunda social ordning, riskerar 

kraven på särskild islamisk lagstiftning att gå från 

något otänkbart till att bli en del av det politiska spelet. 

På lång sikt riskerar detta att påverka regeringarnas 

politik i en EU-medlemsstat och längre fram våra 

konstitutioner och värderingar. 



 

 

Alltför ofta är detta perspektiv uppenbart 

frånvarande i den europeiska debatten om islamism. 

Lyckligtvis har allt fler politiska specialister insett att 

det salafistisk-jihadistiska säkerhetshotet måste mötas 

med beslutsamhet, även om många deltagare i den 

politiska debatten ofta hemfaller till tvetydig 

terminologi genom att till exempel använda den 

tämligen vaga termen ”våldsam extremism”. 

Våra politiska ledare ignorerar dock fortfarande 

det hot som icke-våldsam islamism utgör. Eller så 

försöker politikerna rättare sagt fortfarande förhandla 

med islamisterna, och detta ökar deras makt och göder 

deras organisationer. På alla nivåer, kommuner och 

regioner i hela Europa finansierar islamistiska 

studieföreningar och kulturföreningar med kopplingar 

till Muslimska brödraskapet. Medlemsstater – liksom 

mitt eget land Sverige – skickar donationer på flera 

miljoner dollar till Islamic Relief, vars islamistiska 

agenda och antisemitism har blottlagts under de senaste 

åren. Europeiska unionen har också finansierat 

islamistiska organisationer både i och utanför Europa. 

Syftet med denna rapport är att stimulera en debatt 

om vilken ny politik vi behöver för att förhindra att 

islamismen sprider sig i Europa. Min ambition är att 

övertyga Europeiska kommissionen om att ändra sin 

politik och stoppa alla bidrag till islamistiska 

organisationer. Förhoppningsvis skulle en sådan 

politisk förändring från Europeiska kommissionens 

sida ses som ett exempel för medlemsstater, regioner 

och kommuner att följa så att skattemedel inte används 

för att finansiera bidrag till organisationer som 

motarbetar de värden som vi européer värnar om. 

Jag vill tacka båda de respekterade forskarna, 

dr Paul Stott och dr Tommaso Virgili, för deras 

mycket grundliga forskning och analys. Det finns ett 

stort behov av noggranna, väldokumenterade och 

konkreta politiska förslag, såsom denna forskning, för 

att öka medvetenheten bland beslutsfattare, 

medborgare och säkerhetsstyrkor om det verkliga hotet 

som islamism, inklusive Muslimska brödraskapet, 

utgör mot våra samhällen.



 

 

Sammanfattning
 

Det är svårt att förstå Muslimska brödraskapet (MB) i 

Europa. Detta är avsiktligt och har åstadkommits 

genom det hemlighetsmakeri som råder kring 

organisationen och dess tendens att verka mer som ett 

ideal än en formellt strukturerad politisk organisation. 

Detta har försvårat de europeiska beslutsfattarnas 

förståelse. Tack vare de många före detta aktivister 

som nu träder fram ur denna miljö har man fått större 

insikt om Ikhwans natur och långsiktiga mål. 

Europeiska unionen måste lyssna på dessa röster och 

jämföra dem med vad som sagts av vissa 

organisationer som företräder muslimer i Europa. 

MB har sina rötter i de ideal som 1900-talets 

globala islamistiska rörelser byggde på och är inte en 

anhängare av liberal demokrati eller västerländska 

värderingar. Dess medel är pragmatiska och omfattar 

taktiska allianser med progressiva rörelser, men dess 

slutliga mål är att förvärva makt (tamkin) för att bygga 

en islamisk stat baserad på sharia. Dess inställning till 

våld är också utilitaristiskt, och jihad anammas när det 

passar. 

MB i Europa är inte en enda, centraliserad 

organisation, utan snarare en sjöstjärna med olika 

grenar som är formellt oberoende av varandra, men 

sammankopplade av ideologiska mönster, 

gemensamma paraplyorganisationer och personliga 

band. I rapporten undersöks de mest relevanta icke-

statliga organisationerna med MB-anknytning i 

Europa, med särskilt fokus på Islamic Relief. 

Säkerhetsorgan och parlamentsundersökningar 

från flera EU-medlemsstater har gjort en liknande 

bedömning av de skador som MB-relaterade 

organisationer har orsakat vad gäller säkerhet och 

social sammanhållning. Ändå har detta inte hindrat 

statliga institutioner från att samverka med MB som 

privilegierade samtalspartner och företrädare för de 

lokala muslimska samhällsgrupperna – en trend som 

borde upphöra. 

Europeiska kommissionen har fallit i samma fälla 

och betalat ut stora belopp för att finansiera MB-

organisationer eller ge dem och deras medlemmar 

makt på olika sätt. I denna rapport ges relevanta 

exempel på missriktat samarbete mellan EU och 

Ikhwan, och framförs argument för att detta stöd bör 

omdirigeras till icke-islamistiska organisationer. 

Vad gäller i synnerhet Islamic Relief har EU-

institutionerna finansierat denna organisation med över 

40 miljoner euro. Detta har fortsatt vid en tidpunkt då 

medlemsstaterna i allt högre grad har börjat ifrågasätta 

och röra sig bort från denna organisation efter 

upprepade exempel på extremistiska kommentarer från 

högt uppsatta representanter och avslöjanden om 

förbindelser med Muslimska brödraskapet. I rapporten 

förespråkas att EU bör instifta ett moratorium för all 

finansiering till Islamic Relief Worldwide och dess 

underorganisationer, samtidigt som man undersöker 

dess problem med extremism och den exakta 

karaktären av dess förbindelser med Muslimska 

brödraskapet.
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FÖRORD 

Muslimska brödraskapet: 
En tydlig och närvarande 

utmanare av europeiska värden
 

Europas värden vilar på principen om frihet. Individens 

frihet att yttra sig, friheten att organisera sig politiskt, 

friheten att följa, eller inte följa, den åskådning 

individen själv väljer. Friheten att handla fritt förutsatt 

att det sker inom ramen för landets erkända lag. Dessa 

är inneboende värden i väst. Men de är inte Muslimska 

brödraskapets värden. Genom att erbjuda en plattform 

för och finansiering till representativa organisationer 

och välgörenhetsorganisationer som influeras av 

Muslimska brödraskapet omfamnar EU inte en vän, 

utan en politisk fiende. Den skänker status åt dem som 

inte gjort sig förtjänt av den. Att låta skattebetalarnas 

pengar gå till grupper kopplade till Muslimska 

brödraskapet är ännu värre och riskerar en finansiering 

av krafter som undergräver och i slutändan förstår våra 

egna värden. 

Ett sätt som grupper i Europa med kopplingar till 

Muslimska brödraskapet verkar på är att framställa sig 

som företrädare för sin samhällsgrupp och förklara 

händelser och samhälleliga frågor utifrån vad de 

betecknar som det muslimska perspektivet. Detta 

tilltalar uppenbart vissa medier, lokala myndigheter 

och till och med tjänstemän på nationell och europeisk 

nivå. Det är dock oklart vilket mandat organisationer 

såsom FIOE och dess nationella grenar, FEMYSO och 

European Forum of Muslim Women har, om de alls har 

något. 

När nationella institutioner och EU-institutioner 

samarbetar med sådana organisationer riskerar de att 

lyssna till de mest högljudda rösterna, eller de som 

skickligast manövrerat sig till sin position, och att 

missa andra synpunkter. De ignorerar också det civila 

samhället i Mellanöstern, som har sin egen kritik mot 

Muslimska brödraskapet. Genom att ta till sig 

organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet 

som partner minskar de västerländska liberala 

demokratierna det politiska utrymme som de själva 

verkar i, särskilt när det gäller migrantgrupper. Det är 

mindre dialog med medborgaren som individ, vilket 

förminskar den relation som är tydligt förankrad i de 

skyldigheter som staten och individen har gentemot 

varandra. I stället uppstår ett förhållande mellan staten 

och de organisationer som ”representerar” muslimer 

inför regeringen och dess institutioner. Och som vi har 

sett i frågor som Muhammedkarikatyrerna eller 

hijaben, har dessa representativa organisationer sina 

egna agendor. 

Kretsen kring Muslimska brödraskapet i Europa 

stöder inte Islamiska staten eller al-Qaida. De är dock 

långt ifrån pacifister, vilket kommer att diskuteras i 

denna rapport, och deras stöd till Hamas och jihad i 

Syrien visar en vilja att se våld som ett lämpligt verktyg 

för att uppnå sina mål. Ikhwans flirt med Irans teokrati 

är ytterligare ett tecken på dess världsbild. EU och dess 

medlemsstater bör vara försiktiga och inte sätta ribban 

så lågt att man stöder personer bara för att de motsätter 

sig al-Qaidas eller Islamiska statens terroristangrepp. 

När allt kommer omkring verkar ju ingen särskilt villig 

att skaka hand med icke-våldsamma nynazister som ett 

sätt att motverka de våldsamma nynazisterna. Bara 

tanken är befängd.



 

 

Om EU:s institutioner och beslutsfattare beslutar 

att hålla för näsan och arbeta med grupper kopplade till 

Muslimska brödraskapet visar de på en torftighet 

bestående av låga förväntningar. Islamistiska 

organisationer i Europa som inte utövar våld kan 

framställas som ”moderata” eller ”goda” och föras in i 

den politiska mittfåran, till stor del på grund av att de 

bedöms i förhållande till salafistisk-jihadistiska 

grupper som är öppet våldsamma. Detta är ett stort 

misstag. Det förråder inte bara EU:s värderingar till 

förmån för tillfällig politisk pragmatism, utan ignorerar 

också de långsiktiga följderna av att ge företräde åt 

islamistiska aktörer. 

Etiketten ”moderat” eller ”ortodox” döljer de sätt 

på vilka sådana grupper allvarligt undergräver 

religionsfriheten, kvinnors, homosexuellas, icke-

islamistiska muslimers och andra minoriteters 

rättigheter, och den viktiga separationen mellan 

moskéer och staten, och skapar därmed en gynnsam 

grogrund för deras mera extrema medbröder att 

utnyttja. 

Muslimska brödraskapet har gjort framsteg under detta 

århundrade. I Mellanöstern har brödraskapet både haft 

makt och upplevt förtryck, men är nu en stark politisk 

aktör i många länder. I Europa har det byggt upp 

viktiga institutioner och inkomstflöden, och har 

utvecklat stabila förbindelser med den politiska eliten. 

Som framgår i de avsnitt i denna rapport som handlar 

om några av avhopparna från och före detta 

medlemmar av Ikhwan i Europa, bygger dock dessa 

förbindelser på falskhet. Muslimska brödraskapet är 

inte ärligt om vem eller vad det är. 

I de olika rapporterna från säkerhetsorgan och 

säkerhetsinstitutioner runt om i Europa betonas ett 

gemensamt mönster: trots sina varma ord undergräver 

Muslimska brödraskapet och de som bekänner sig till 

dess ideologi vår sociala sammanhållning. Genom 

organ såsom Europeiska fatwarådet försöker Ikhwan 

tvinga sig själva emellan europeiska medborgare och 

mellan nationalstater och deras rättssystem. Deras 

sanna natur kommer fram när man synar vissa av 

organisationens beslut. Den serie skandaler som har 

kännetecknat välgörenhetsorganisationen Islamic 

Relief, som diskuteras i detalj nedan, kräver nu ett 

konsekvent och tydligt svar från västvärldens 

regeringar. 

Skattebetalarna har rätt att fråga om detta är den typ 

av organisationer som EU:s institutioner bör 

finansiera, och i så fall vilken vision de har för 

kontinentens framtid.
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Förkortningar
 

AKP Adalet ve Kalkinma Partisi, översatt som 
Rättvise- och utvecklingspartiet (Turkiet) 

AMAL Association des Musulmans d’Alsace, 
översatt som Muslimska sammanslutningen i 
Alsace ARSH Association de la Reforme Sociale 

Hautepierre 

EIHS European Institute for Human Sciences, 
ibland skrivet som European Institute of 
Human Sciences och även känt som den 
franska förkortningen IESH (Institut Europeen 
de Sciences humaines) 

ECFR Europeiska fatwarådet 

EFOMW European Forum of Muslim Women 

FCO Foreign & Commonwealth Office 
FEMYSO Forum of European Muslim Youth and 

Student Organisations 

FIOE Federation of Islamic Organisations in 
Europe, en paraplyorganisation för en rad 
grupper från hela kontinenten med koppling 
till Muslimska brödraskapet. Nu omdöpt till 
Council of European Muslims 

IRW Islamic Relief Worldwide 

Jl / Jel Jamaat-e-lslami, det främsta religiösa partiet i 
Pakistan. Med Sayyid Abul Ala Maududi 
(även känd som Maulana Maududi) 
producerade partiet en av 1900-talets 
viktigaste islamiska författare och aktivister 

MB Förkortningen MB används ofta för att 
hänvisa till Muslimska brödraskapet 

MCB Muslimska rådet i Storbritannien, den största 
organisationen som påstår sig företräda 
brittiska muslimer 

QC Qatar Charity 

QCQ Qatar Charity Qatar 

QCUK Qatar Charity United Kingdom 

UOIF 

Unionen av islamiska organisationer i 
Frankrike, nu Musulmans de France  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allahu akbar Gud är större 

Dar al-dawah Missionens hus eller hemvist 

Dar al-harb Krigets hus eller hemvist 

Dar al-lslam Islams hus eller hemvist 

Dar al-kufr Otrons hus eller hemvist 

Dar al- 
shahadah 

Vittnesmålets hus eller hemvist 

Dawah Missionsarbete, proselytvärvning 
Fiqh al-

awlawiyyat 
Förståelse av prioriteringar, ett koncept som 
populariseras av Muslimska brödraskapets 
Yusuf al-Qaradawi 

Hadith Term för Muhammeds uttalanden och 
handlingar 

Hamas 

Förkortning för Harakat al-Muqawama al-
Islamiya (Islamiska motståndsrörelsen). Hamas 
betyder också ”nitiskhet” på arabiska. 
Organisationen är förbjuden i EU i sin helhet. 

Hudud Kan även skrivas hudood. Islamiska straff 
fastställda av Gud. 

Ikhwan Arabiska för ”bröder”. Muslimska 

Brödraskapet hänvisas ofta till med denna term, 
och ibland som ”bröderna”. 

Jahiliyyah Ett begrepp som ofta användes av Qutb, som 
avser okunnighet om islam och dess regler 

Jihad Kamp, även om det i allt högre grad har kommit 
att betyda kampen för att omvandla samhällen 
med våld. 

fvmh Frid vare med honom 
Salafism En islamisk puritansk rörelse som kräver en 

återgång till islams ursprungliga vägar, som de 
hävdar kan förenas med nutida vetenskap och 
kunskap. 

Shariah Islamisk lag 

swt Subhanahu wa ta’ala, vilket betyder ”glorifierad 
och upphöjd äro Han” 

Takfir Konceptet att man förklarar någon vara 
avfälling, vilket ofta får sociala och/eller rättsliga 
konsekvenser för de anklagade och kan kosta 
dem deras liv. 

Tamkin 

Egenmakt – Muslimska brödraskapets slutliga 
mål bestående av maktförvärv 

Ummah Konceptet om en global muslimsk gemenskap 
Usrah Kan även skrivas usra. Arabiska för ”familj”. 

Termen används för att hänvisa till privata 
möten som hålls av medlemmar i Muslimska 
brödraskapet. Wahhabism Den form av islam som dominerar i 
Saudiarabien, som ofta fördömer innovationer 
som har utvecklats sedan de första muslimerna. 

Wasatiyyah 

Härlett från det arabiska ordet wasat, dvs. 
mitten, moderat eller rättvis. Termen används 
för den väg mellan sekularism och extremism 
som Muslimska brödraskapet hävdar att de går. 

ORDLISTA 

Arabiska 
termer 



 

 
 



 

 

KAPITEL # 1 

Inledning
 

I denna rapport undersöks Muslimska brödraskapets 

(MB eller Ikhwan) organisation och verksamhet 

runtom Europeiska unionen. Muslimska brödraskapets 

verksamhet i Europa har beskrivits som den mest 

framgångsrika islamistiska gruppen i världen1 och kan 

karaktäriseras på tre sätt. Dessa är följande: 

• Grupper och enskilda personer som öppet 

förklarar sig tillhöra MB 

• De som möts privat som svurna medlemmar av 

MB 

• De som är verksamma i organisationer som bildats 

av medlemmar i MB eller som påverkas av dess 

ideologi 

MB har sina rötter i de ideal som 1900-talets globala 

islamistiska rörelser bygger på och är inte en 

anhängare av liberal demokrati eller västerländska 

värderingar. Brödraskapet verkar utanför den 

europeiska politiska traditionen. I väst försöker det 

dock göra anspråk på och uppta utrymme på lokal, 

nationell och överstatlig nivå. Förespråkarna för dess 

ideal använder sig av begrepp som religionsfrihet, 

tillsammans med påståenden om att man företräder 

samhällsgrupper, mångkultur, identitet och 

uppmaningar till ”dialog” mellan och över 

civilisationer för att göra detta. Denna strategi 

                                              
1 Rubin, B., The Muslim Brotherhood: The organization and policies of a global Islamist movement, Palgrave Macmillan, 2010 (Ed.), New York. 

2 Islamisti d’Occidente, 12 maj 2021, https://www.facebook.eom/oscar.strano.9/videos/1805958252915667/. 

3 Jenkins, Sir J., A State of Extremes. Policy Exchange, 12 juni 2017, tillgänglig på: https://policyexchange.org.uk/a-state-of-extremes/ 

 

inbegriper taktiska allianser med progressiva rörelser, 

men den ändrar inte det slutliga målet om en stat 

baserad på sharialagar. För att nämna Lorenzo Vidinos 

anekdot från verkliga livet kan samma organisation 

som möter en hbti-grupp på morgonen senare samma 

eftermiddag stå värd för en imam som kräver att 

homosexuella ska avrättas.2 

Detta dokument avslöjar Muslimska brödraskapets 

dubbelspel i syfte att visa att deras diskurs och agenda 

går stick i stäv med liberala demokratiska värderingar. 

Islamistiska organisationer såsom Ikhwan, och de som 

influeras av dess ideal, betraktas i bästa fall som rivaler 

med en vision för ett framtida Europa som inte bara 

skiljer sig från den som de viktigaste politiska partierna 

på denna kontinent uttrycker, utan som är rotad i 

motsatta värderingar. EU måste vara medvetet om en 

ideologisk motståndare till sina liberala demokratier. 

Den vanliga tendensen att tänka på MB, till exempel 

som en version av Kristdemokraterna där männen har 

skägg, kvinnorna bär slöja och man ber fem gånger om 

dagen är felaktig, inte minst därför att kristdemokrater 

inte tror att lagstiftningen föregås av gudomen.3 

Islamiska organisationer i Europa har betydande 

mjuk makt, särskilt, men inte bara, med politiska 

organisationer till vänster. I de socialdemokratiska 

partierna, i många fackföreningar och i den 

revolutionära vänstern finns det en instinktiv sympati 

för minoriteter som man anser oskyldigt försöker ta sig 



 

 

fram i ett förtryckande och strukturellt rasistiskt 

Europa.  

  



      
      
    
      
  

 

 

 

Ben Cobley anger i The Tribe: The Liberal Left and the 

System of Diversity,4 att muslimer är en av de gynnade 

grupperna i en världssyn som blir alltmer misstänksam 

mot eller fientlig till vad man betraktar som den 

dominerande vita majoriteten. Den amerikanska 

akademikern Meredith Tax har skrivit om hur stödet 

till islamiska organisationer, rotat i en politisk 

föreställning om ”min fiendes fiende”, har spridit sig 

från den yttre vänsterkanten till feminister, 

människorättsrörelsen och progressiva donatorer5. Att 

bedöma Muslimska brödraskapet mot denna bakgrund 

blir allt svårare. Bland opinionsbildare kan det råda 

skepsis eller misstankar till material som fokuserar på 

islamiska organisationer eller försöker kritisera någon 

av deras metoder, syften eller sammanslutningar. Ett 

antagande om rasism eller fördomar kan göras, vilket 

inte skulle inträffa om det var andra politisk-religiösa 

strömmar som undersöktes. 

Mjuk makt inkluderar människor i stället för att 

utöva påtryckningar, den formar deras preferenser och 

beslut. Den amerikanska statsvetaren Joseph Nye 

definierar det som ”att få andra att vilja ha de resultat 

ni vill ha”6. Som denna rapport kommer att visa 

behöver vissa EU-institutioner inte några 

påtryckningar från organisationer kopplade till 

Muslimska brödraskapet – de är instinktivt positiva till 

deras uttalade preferenser och kommer att fatta beslut 

som syftar till att upprätthålla goda arbetsrelationer 

med islamiska organisationer, som anses företräda en 

demografisk grupp som de vill stödja. 

Dessutom vill grupper kopplade till Muslimska 

brödraskapet fungera som samtalspartner mellan 

                                              
4 Cobley, B., The Tribe: The Liberal LeA and the System of Diversity, Societas, 2018, Exeter. 

5 Tax, M., Double Bind: The Muslim Right, the Anglo-American LeA, and Universal Human Rights, s. 72. 

6 (Nye, J., Public diplomacy and soft power, The Annals of the American Academy of Polftical and Social Science, 616:1 (2008), s. 95. 

7 CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Die freiheitliche Gesellschaft bewahren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt fordern, den 

Politischen Islamismus bekampfen, 20 april 2021, https://www.cducsu.de/sites/default/files/2021-04/PP%20Politischer%20lslamismus.pdf. 

myndigheter och Europas muslimer. Detta är något 

som också tjänar ett syfte för Europeiska unionen och 

dess beståndsdelar: om man ser till att samarbeta med 

och rådfråga den muslimska gemenskapen kan man 

skapa både trovärdighet och en känsla av bekvämlighet 

för politiker – och, mer prosaiskt, en väljarkår. Behovet 

av att samråda med representativa organisationer 

förstärks alltmer genom lagstiftning, särskilt i 

medlemsstaterna i Västeuropa. Därför uppstår ett 

ömsesidigt fördelaktigt förhållande, med liten eller 

ingen hänsyn till hur representativa vissa 

organisationer faktiskt är, hur liberala och 

demokratiska deras interna metoder och idéer kanske 

är, eller den långsiktiga inverkan av ett sådant 

samarbete på samhället. Det är särskilt svårt att avbryta 

sådana förbindelser. Efter att ha utvecklats under 

förevändning att man vill ”samarbeta med 

samhällsgrupper” innebär varje störning av status quo 

därför en potentiell risk för relationerna med dessa 

grupper. Det finns dock betydande tecken på att den 

utmaning som islamismen utgör i allt högre grad 

erkänns i Europa. I ett nyligen offentliggjort 

ståndpunktsdokument från CDU/CSU-gruppen i det 

tyska parlamentet Die freiheitliche Gesellschaft 

bewahren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

fordern, den Politischen Islamismus bekampfen 

erkänns att islamismen äventyrar integrationen och den 

sociala sammanhållningen7. Ståndpunkter inom 

CDU/CSU som kräver ett ökat akademiskt fokus på 

islamistiska strukturer i Tyskland, och en särskild enhet 

inom inrikesministeriet, återspeglar en insikt om att 

samhället för närvarande inte bara är dåligt betjänat av 



 

 

den forskning som bedrivs av samhällsvetare, utan att 

islamismen utgör en radikal utmaning av samhällets 

befintliga värderingar.



 

 

Denna rapport är indelad i sju kapitel. De syftar till att 

introducera ämnet och definiera de termer som används 

i texten, innan en mycket kort översikt ges över 

befintlig litteratur som granskar Muslimska 

brödraskapet i Europa. Organisationens övertygelser 

och deras tillämpning i väst diskuteras sedan, vilket 

leder till en undersökning av Ikhwan-relaterade 

grupper i Europa. I kapitel fyra går vi över till det 

inflytande som brödraskapets ideal har, i synnerhet i de 

europeiska länderna. I kapitel 5 gör vi en särskild 

bedömning av de farliga förbindelserna mellan MB och 

EU som institution, följt av en fallstudie om 

välgörenhetsorganisationen Islamic Relief som sedan 

länge är förknippad med Muslimska brödraskapet, och 

som nyligen varit inblandad i en rad skandaler. Dessa 

avsnitt formar den oundvikliga diskussionen om 

huruvida de egenskaper som beskrivs i rapporten tyder 

på en organisation som utmanar Europas 

civilisationsmässiga värden. Rapportens slutsatser följs 

sedan av politiska rekommendationer, både på EU-nivå 

och på nationell nivå.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
KAPITEL # 2 

Definitioner: 
Vad är ”Muslimska 

brödraskapet” i Europa?
 

När vi diskuterar Muslimska brödraskapet talar vi inte 

om en enda lätt identifierbar enhet. I denna rapport 

identifieras tre strömningar vi bör vara medvetna om 

när vi diskuterar MB: 

• Ett litet antal öppna MB-medlemmar som är 

verksamma i vissa länder. Detta är vanligtvis 

framträdande personer från organisationer, såsom 

MB:s Freedom and Justice Party i Egypten, i 

politisk exil från Mellanöstern. De tenderar att 

främst fokusera på händelser i sitt hemland och 

utnyttja demokratiska friheter i Europa som ofta 

inte existerar i den del av världen som har 

muslimsk majoritet. 

• De som organiserar sig och möts privat som 

edsvurna medlemmar av Muslimska brödraskapet. 

Dessa är de aktivister som är svårast att identifiera, 

och mycket som är känt kommer endast från 

iakttagelser från tidigare medlemmar som har 

blivit desillusionerade och lämnat organisationen. 

• De som är verksamma i organisationer som 

grundats av medlemmar i MB eller som påverkas 

av dess ideologi. Klassiska exempel på detta är 

Islamic Relief Worldwide (IRW) och dess 

                                              
8 Vid in o, L., The Closed Circle: Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the l/l/esf, Columbia University Press, New York, 2020, s. 6 

nationella grenar, Federation of Islamic 

Organisations in Europe (FIOE) och nationella 

grenar, och Federation of European Muslim Youth 

and Student Organisations (FEMYSO). Normalt 

förnekar dessa grupper med varierande framgång 

att de skulle ha något med MB att göra. En process 

med exponering i media, följt av förnekande, är nu 

ett välkänt inslag i många europeiska länder. 

Dessa tre strömningar utgör i praktiken ett nätverk av 

nätverk som binds samman genom ett engagemang för 

islamistiska principer och en förståelse för behovet av 

att arbeta flexibelt för att på bästa sätt upprätthålla 

dessa principer i olika miljöer. Etiketten ”Muslimska 

brödraskapet” skulle om den användes rutinmässigt 

kunna minska denna flexibilitet, särskilt i västvärldens 

liberala demokratier, där aktivister traditionellt har gått 

mycket långt för att tona ned eller dölja sådana 

kopplingar8. 

”Islamist” är en term som används i hela denna text. 

Medan vissa som beskrivs med detta adjektiv avvisar 

det, har framstående personer inom Muslimska 

brödraskapet i Europa såsom Youssef Nada gjort 

uttalanden som ”Det är sant att jag är islamist. Jag är 



    

 

 

stolt över det”9. En sympatisk biografi av 

medgrundaren till det tunisiska partiet Ennahda 

Rachid Ghannouchi har underrubriken A democrat 

within Islamism10. 

En islamist strävar efter att 

 
genomdriva en ideologisk syn på islam i det 

politiska och sociala livet i muslimska samhällen. 

Termen har också använts mer allmänt för att 

beskriva dem som försöker upprätta normer för 

muslimskt beteende i samhälleliga 

angelägenheter, utan att nödvändigtvis försöka 

utmana dem som har makten eller uppmuntra 

extremism, inklusive användning av våldsamma 

medel11. 

Dessa mål kan uppnås på olika sätt och på olika nivåer. 

Islamforskaren Elham Manea skiljer mellan två 

huvudtyper av islamism; en samhällelig och en 

politisk. Med samhällelig islamism avses de puritanska 

religiösa rörelser som ägnar sig åt att förändra sociala 

beteenden i enlighet med deras stränga världssyn. De 

uppmanar till ett islamiskt levnadssätt, vill avskilja sina 

anhängare från samhället i stort och tar ofta avstånd 

från politik. Omvänt är politisk islamism en modern 

ideologi som söker politisk makt som ett sätt att 

förändra samhället. Målet är en revolutionerande 

förändring som drivs av en vision om ett puritanskt 

samhälle som styrs av Guds lag. I en sådan stat 

definieras identitet och medborgarskap genom religiös 

tillhörighet och efterlevnad12. 

                                              
9 Nada, Y., inside the Muslim Brotherhood: The truth about the world’s most powerful political movement, Metro Publishing, 2012, London, s. 240. 

10 Tamimi, A., Rachid Ghannouchi: A democrat within Islamism. Oxford University Press, Oxford, 2001. Ennahda beskrivs som ett politiskt parti inspirerat av 

Muslimska brödraskapet i Egypten. Se till exempel Lewis, A Profile: Tunisia’s Ennahda Party – BBC News, 25 oktober 2011, https://www.bbc.com/news/world-

africa-15442859. 

11 Nanji, A., Dictionary of Islam, Penguin Books, London, 2008, s. 83. 

12 Manea, E., Tackling Militant Islamism Means Also Confronting Its Non-Violent Forms, Friends of Europe, 5 maj 2015, https://www.fri endsofeu-

rope.org/insights/tackling-militant-islamism-means-also-confronting-its-non-violent-forms/. 

13Författarna noterar de förändringar som för närvarande sker i Saudiarabien, även om det är för tidigt att göra en ordentlig bedömning av framstegen. 

14 Manea, E., Tackling Militant Islamism Means Also Confronting Its Non-Violent Forms. 

15 Ibid. 

16 Ibid. 

Medan samhällelig islamism främst kännetecknar 

salafismen som historiskt associerats med 

Saudiarabien13 eller deobandismen i Sydasien14, är den 

politiska islamismen mer varierad när det gäller dess 

förespråkare och de medel de använder: 

 
Rörelser som Islamiska staten, Boko Haram 

och al-Qaida på Arabiska halvön försöker 

förverkliga denna vision av samhället genom 

regelrätt våld. Andra  såsom Muslimska 

brödraskapet och Jamaat-e-Islami  använder 

sig av en gradvis strategi. Våld är fortfarande 

socialt acceptabelt, men strategin består av en 

gradvis islamisering genom 

utbildningssystemet, moskén och medierna15. 

Trots dessa taktiska skillnader har samhällelig och 

politisk islamism samma mål: 

 
Det yttersta målet för dem båda är en 

islamistisk stat som tillämpar vad de anser 

vara Guds lagar. Båda önskar en stat som 

styrs av en utvald högtstående grupp 

muslimer. Båda främjar aktivt koncept om 

militär och missionär jihad mot islams fiender 

 inbegripet västvärlden. Båda betonar 

kontroll över kvinnor i sina läror om en ideal 

islamistisk värld16.



 

 

Med tiden har denna ideologiska syn på islam, och 

viljan att upprätta normer för muslimskt beteende, 

blivit märkbar i väst liksom även i muslimska 

majoritetssamhällen. I denna rapport avses med 

islamism islamisters politiska rörelse. 

Viktiga insikter om brödraskapets avsikter finns på 

deras engelskspråkiga webbplats Ikhwanweb17. Här 

förklarar de att Muslimska brödraskapet är en grupp 

som inrättats för att främja utveckling och framsteg på 

grundval av islamiska referenser. På Ikhwanweb 

beskrivs en process genom vilken individer som 

influeras av organisationer bildar grupper och sedan 

försöker agera: Dessa grupper utövar [sic] sin 

verksamhet och fattar beslut fullständigt oberoende 

från MB och i enlighet med den gemenskap där den 

existerar18. Den som letar efter en synlig Muslimsk 

brödraskapsorganisation i varje EU-medlemsstat, 

komplett med medlemskapskort och veckovisa 

verksamhetsanvisningar från en central 

samordningskommitté i Egypten, kommer sannolikt att 

bli besviken. 

I Mellanöstern har Muslimska brödraskapet 

upplevt ett betydande förtryck under stora delar av sin 

historia, inbegripet fängslanden och avrättningar av 

dess ledare. Det är dock särskilt lämpligt att verka i 

sofistikerade politiska miljöer i väst, där det är 

osannolikt att ett strängt, hierarkiskt synsätt som styrs 

centralt från Mellanöstern skulle blomstra. Som en av 

de mest framstående internationella analytikerna av 

Ikhwan, Lorenzo Vidino, kommenterar: rörelsen har 

tagit olika former i varje land och anpassat sig till de 

lokala politiska förhållandena19. 

Den franska före detta MB-medlemmen 

Mohamed Louizi beskriver denna modell som en 

”sjöstjärna”, i motsats till den klassiska 

”spindelnätsmodellen” som kännetecknar 

organisationens ursprungliga struktur: 

 
Till en början spreds ideologin enligt en 

ålderdomlig modell som liknade ett 

spindelnät, som riskerade att försvagas eller 

faktiskt försvinna vid en motattack. Genom 

att skära av spindelns huvud  i det här fallet 

ledaren som officiellt är i Kairo  skulle hela 

Muslimska brödraskapets struktur 

halshuggas. I dag har man gått vidare från 

denna verksamhetsstruktur. Organisationerna 

i brödraskapet ser ut som en sjöstjärna, 

eftersom man kan skära av en arm utan att den 

dör. Istället växer en ny arm ut. Ännu bättre: 

när man skär av en arm föds en ny, 

självständig sjöstjärna och så vidare och så 

vidare i en slags imponerande och oändlig 

förökning20. 

                                              
17 (Webbplatsen kan visas på Ikhwanweb: Muslimska brödraskapets officiella engelskspråkiga webbplats, https://www.ikhwanweb.com/about.php, senast besökt: den 
27 februari 2021. 

18 The International Organization, Ikhwanweb: Muslimska brödraskapets officiella engelskspråkiga webbplats, den 7 September 2011, 

http://ikhwanweb.com/article.php?id=29330. 

19 Vidino, L., The Muslim Brotherhood in the United Kingdom, GW-program om extremism, december 2015, 

httpsV/extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/downloads/MB%20in%20the%20UK.pdf, s. 3. 

20 Louizi, M., Muslim Brotherhood’s Silent Conquest of Europe, La Nuova Bussola Quotidiana, 8 februari 2016, https://www.lanuovabq.it/it/muslim-brotherhoods-

silent-conquest-of-europe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nätverk med koppling till brödraskapet i Europa skiljer 

sig därför från stereotypa bilder av islamister med stora 

skägg som drar sig undan i isolerade samhällsgrupper 

och som endast i begränsad utsträckning och motvilligt 

har att göra med samhället i stort. Ett sådant tänkande 

gör det faktiskt svårare att förstå detta fenomen och de 

inflytelserika nätverk som det har utvecklat i många 

europeiska länder. Här finns individer och grupper som 

inte vill isolera sig, utan engagera sig i samhället i stort. 

De är ofta välutbildade, och det är mer troligt att de är 

tjänstemän än att de ägnar sig åt kroppsarbete21. Vid 

varje bedömning av Muslimska brödraskapet måste 

dock erkännas att de oavsett hur många 

välgörenhetsorganisationer de är inblandade i inte är 

                                              
21I sina memoarer spekulerar Youssef Nada, en central medlem av Muslimska brödraskapet som befinner sig i exil i Europa, om att organisationen kan ha blivit överutbildad och i allt högre grad en del av eliten. See Youssef, N., Inside the Muslim Brotherhood, Metro Publishing, London, 2012, s. 120–121. 

22 Vidino, L., The Muslim Brotherhood in Austria, George Washington University Program on Extremism with University of Vienna, 2017, s. 23. 
23 Al Shikhi, S., The Muslim Brotherhood in Europe and a Course of Reviews, UK an Example, Ikhwanweb, 12 augusti 2008, https://ikhwanweb. com/article.php?id=17575. 

24 Vidino, L., The Muslim Brotherhood in Austria, s. 22–23. 

filantroper. De strävar i första hand efter att samarbeta 

med samhället för att förändra det på ett islamiskt sätt, 

och där denna process har pågått i flera årtionden 

strävar de efter att bevara karaktären hos områden som 

redan är under islamiskt inflytande. Som Jamal Morad, 

självutnämnd representant för Muslimska 

brödraskapet i Österrike och ledare för Liga Kultur 

Verein sagt: ”vi [muslimska bröder] utför inte de 

sociala gärningarna om det inte finns en tydlig politisk 

inriktning bakom dem”22. 

Bristen på en rigid uttalad struktur och det enorma 

antalet islamiska organisationer som bildas runtom i 

Europa gör att det är svårt att bedöma Ikhwans 

inflytande och styrka. Det är dock inte omöjligt: 

samma individer och deras familjemedlemmar dyker 

ofta upp och verkar arbeta för en ständigt skiftande 

rotation av representativa organisationer och 

välgörenhetsorganisationer, etablera 

affärsförbindelser, ofta med verksamhet i samma 

lokaler, sammanträda på samma platser, ibland 

använda samma bank, fokusera på liknande frågor och 

lägga fram alltmer välbekanta argument. 

Ibland refereras dessa aktörer mer direkt av medierna i 

Mellanöstern än av pressen eller de islamiska 

organisationerna i väst. Ibland råkar de avslöja sig. År 

2008 översattes en artikel av den libyske skriftlärde 

Salem al-Shikhi, vid Europeiska fatwarådet, till 

engelska för Ikhwanweb som var anmärkningsvärt 

öppen om rörelsens framsteg. Till exempel hänvisade 

al-Shikhi till Federation of Islamic Organisations in 

Europe (FIOE) på följande sätt: Det representerar 

Muslimska brödraskapets moderata tanke med hänsyn 

till europeiska särdrag och arbetar under europeiska 

regimer och lagar23. På ett liknande sätt har den 

ovannämnda Jamal Morad sagt att det för MB inte 

finns någon skillnad mellan religion och politik, och att 

man vid sociala aktiviteter har den sistnämnda i 

åtanke24.  

  



 

 
 



 

 

 

KAPITEL # 3 

Muslimska brödraskapet – 
teori och strategi 

Muslimska brödraskapet: En mycket kortfattad historik 
 
Muslimska brödraskapets ursprung visar varför det 

finns viktiga frågor om dess förenlighet med den 

västliga demokratiska ordningen. Detta är trots allt en 

organisation med två korsade svärd som sin logotyp, 

och vars trohetsed nämner jihad som det fjärde av tio 

attribut25. Dess grundare, Hassan al-Banna (1906–

1949) gjorde det berömda uttalandet ”Allah är vårt mål; 

Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår 

väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”26 

– vilket har blivit Ikhwans motto. Detta är inte ord som 

bör upprepas lättsinnigt i en tid när väst har drabbats 

hårt av terroristattacker utförda av personer som 

försöker etablera deras tolkning av islams lagar på 

Europas gator. Hassan al-Banna trodde att historien 

kunde ses i ljuset av kampen mellan öst och väst, och 

att förfallet i öst kunde förklaras av den gradvisa 

minskade förståelsen av islam27. Al-Banna hade en 

vision om en väckelserörelse: i hans ögon var det värsta 

med kolonialismen inte själva ockupationen, utan det 

                                              
25 Al-Banna, H., Imam Shahid Hassan Al-Banna: From Birth to Martyrdom, Awakening Publications, Swansea, 2002, s. 47. 

26 Karsh, E., Islamic Imperialism: A History, Yale University Press, London, 2007, s. 214. 

27 Frampton, M., The Muslim Brotherhood and the West A History of Enmity and Engagement, Belknap Harvard, London, 2018, s. 18–19. 

28 Fourest, C., Brother Tariq: The Doublespeak of Tariq Ramadan, The Social Affairs Unit, London, 2008, s. 24. 

29 Stott, P., British Jihadism: The Detail and the Denial, doktorsavhandling vid University of East Anglia, University of East Anglia Digital Repository, juli 2015, 
https://ueaeprints.ueaac.uk/53460/, s. 80–82. 

30 Qutb, S., Milestones, Islamic Book Services, New Delhi, 2006, s. 118. 

31 Ibid., s. 118. 

faktum att ockupationen gick hand i hand med en 

acceptans av kristendomen och framför allt med 

liberaliseringen av moraliska normer28. 

Rörelsens andra framstående historiska person, den 

egyptiska författaren Sayyid Qutb (1906–1966), är 

ännu mer problematisk. Qutbs indelning av världen i 

två kategorier: islam eller jahiliyyah (grovt översatt 

”okunnighet”) kan hävdas lägga grunden för konflikt29. 

I hans viktigaste verk Milstolpar utvidgar Qutb 

begreppet jahiliyyah, som ursprungligen betecknade 

den förislamiska tiden, till att omfatta nutida regimer 

eftersom de inte styrs av islamisk lag. Han 

omdefinierar följaktligen den klassiska uppdelningen i 

dar-al-Islam (islams hem) och dar-al-harb (krigets 

hem) för att utvidga den till varje land där den 

islamiska staten inte har etablerats och sharialagarna 

inte gäller30. Endast två relationer kan finnas mellan 

dessa enheter: krigstillstånd eller vapenvila genom 

avtal31. Detta är en lära som går ut på konflikt mellan 



 

 

civilisationer, utvecklad årtionden före den 

amerikanska författaren Samuel Huntington, och 

präglad av ett mycket hetsigare språk. Och eftersom 

jahilliyya enligt Qutb har blivit ett världsomspännande 

tillstånd, har en god muslim en skyldighet att kämpa 

för islam var han än befinner sig. 

Medan Qutb ofta ursäktas som en slags olycklig 

avvikelse i brödraskapets annars fredliga ideologi, var 

det faktiskt al-Banna själv som, i sitt verk Letter of 

Jihad, tydligt teoretiserade om offensiv jihad mot 

otrogna som varje muslims individuella plikt. Dessa 

skriverier är en ren glorifiering av våld, vilket al-Banna 

återkopplade till islams inneboende natur: ingenstans 

hittar man ett system, gammalt eller modernt, religiöst 

eller civilt, som är mer engagerat i jihad, armén, 

mobilisering av ummah:n för att försvara sanningen, än 

religionen och islams läror32. Al-Banna beskrev jihad 

som en tvingande, beslutsam och oundviklig plikt för 

alla muslimer som skulle utövas även mot ”Bokens 

folk” (nämligen kristna och judar)33. När muslimer 

”förödmjukas och styrs av otrogna” blir jihad ”en 

individuell plikt för varje muslim”. Al-Banna avvisade 

den ofta citerade hadithen som talar om själens kamp 

som den största formen av jihad som en förfalskning, 

och drog slutsatsen att martyrdomens ära och krigarens 

belöning endast kan föräras den som dödar och dödas 

för Allahs ära34. 

Det är mycket viktigt att komma ihåg den krigiska 

karaktären hos al-Bannas ideologi, eftersom 

medlemmar av Muslimska brödraskapet och dess 

avknoppningar ofta hänvisar till arvet från Hassan al-

Banna utan att avvisa någon aspekt av det. 

Muslimska brödraskapets etablering i Europa har 

                                              
32 Citat från den franska översättningen av Mohamed Louizi. Louizi, M., Pourquoij’ai quitte les Freres musulmans, Michalon, Paris, 2016, s. 215–231. Egen 

översättning från franska. 

33 Se även Colombo, V., L’antisemitismo “sacralizzato” nell’ideologia dei Fratelli musulmani, i II negazionismo: un fenomeno contemporaneo, red. Francesco 
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35 Frampton, M. The Muslim Brotherhood and the West, s. 366. 

36 Vidino, L., The Closed Circle: Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West, Columbia University Press, New York, 2020, s. 7 
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djupa rötter  Egyptiska Ikhwan-medlemmar i 

landsflykt reste först till Storbritannien via Libyen efter 

en våg av förtryck 1948–194935, och andra anlände 

som studenter till olika platser i Europa under de 

följande årtiondena. I takt med att den muslimska 

migrationen blev vanligare över hela kontinenten växte 

större samhällsgrupper fram och inom dessa 

återskapade emigrerade MB-medlemmar de 

organisatoriska strukturer och metoder som de hade 

utvecklat i Mellanöstern. Dessa omfattade selektiv 

rekrytering av partimedlemmar, en 

introduktionsprocess för att ideologiskt förbereda 

rekryter för de uppgifter de skulle få, och 

medlemsavgifter som betalades till en utvald 

organisation. Allt detta utfördes privat utan att 

erkännas offentligt36. Ikhwan är dock inte statisk i sin 

taktiska strategi. I modern tid noterade tänkare såsom 

den framlidne Faysal Malawi från Libanon och Yusuf 

al-Qaradawi, en egyptisk landsflykting som är baserad 

i Qatar, den frihet som muslimer ges att missionera i 

väst, och rörde sig mot en position där västländerna inte 

betraktas som fientliga länder utan som en plats med 

möjligheter för de rättrogna som kunde betecknas som 

dar-al-dawa – en plats för mission.37 



 

 

Tanken här är att ”tillhandahållandet av en ny 

relevant ram för det europeiska muslimska livet 

kommer att ge rörelsen ny energi och mening”38. Den 

framstående muslimska tänkaren Tariq Ramadan 

befinner sig kanske på ett liknande territorium när han 

skriver om dar al-shahadah, ”vittnesmålets hemvist”  

ett uttryck som han försöker tillämpa globalt eftersom 

”det uppnår försoning med Islams universella 

dimension: hela världen har blivit ett utrymme, en 

hemvist för vittnesmål”39. Trots denna intellektuella 

utveckling har Muslimska brödraskapet aldrig avfärdat 

al-Bannas eller Qutbs åsikter40. 

Synen på västvärlden som en plats för vittnesmål 

formar strategin för organisationer som influeras av 

Muslimska brödraskapet. De strävar därför efter att ha 

ett nära samarbete med beslutsfattare och att utveckla 

största möjliga inflytande över dem.41 På lång sikt 

gläder sig dock Muslimska brödraskapets anhängare 

över hadithen om att Rom kommer att falla inifrån – 

när muslimerna är tillräckligt starka42 – vilket visas i 

nästa avsnitt.

 

Pelarna i Muslimska brödraskapets strategi 
 

MB:s varumärke är dess förmåga att anpassa sig till 

den externa miljön och att anta olika strategier utifrån 

behoven och verkligheten på plats och tålmodigt 

eftersträva det slutliga målet. Men vad är detta slutliga 

mål? 

Den tekniska term som används av lärda inom MB 

är tamkin. Enligt en av dess främsta teoretiker, MB-

medlemmen Ali Sallabi43, hänvisar tamkin till ”islams 

dominans över alla andra religioner, och dess 

suveränitet över hela mänskligheten”.44 Detta mål ska 

uppnås gradvis, i en rad steg som å ena sidan måste 

inbegripa en andlig förberedelse av samhället nedifrån 

och å andra sidan skapandet av en islamistisk 

spjutspets som är grundligt utbildad och djupt 

infiltrerar alla samhällsområden. 

När det gäller den första pelaren skisserade al-

Banna faserna av islamiseringen av världen i sitt Letter 

to the Youth, i vilket han skisserade en pyramidstruktur 

                                              
38 Rich, D., The Very Model of a British Muslim Brotherhood, i The Muslim Brotherhood: The Organisation and Policies of a Global Islamist Movement, Rubin, B., 

(Red.), Palgrave Macmillan, New York, 2010, s. 127. 

39 Ramadan, T., What I believe, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 52 

40Premiärministerns kansli. Översyn av Muslimska brödraskapet: de viktigaste resultaten, 17 december 2015, https://www.gov.uk/government/publications/mus- 

lim-brotherhood-review-main-findings. 

41 Vidino, L., The Closed Circle, s. 11–12. 

42 Ibid., s. 77–78. 

43 Millard Burr, J., and Ehrenfeld, R., Libya - Ali al-Salabi and the Re-Emerging Muslim Brotherhood, American Center for Democracy, 13 oktober 2014, 

https://acdemocracy.org/libya-ali-al-salabi-and-the-re-emerging-muslim-brotherhood/. Louizi, M., Pourquoi j’ai quitte les Freres musul 

44 Louizi, M., Pourquoi j’ai quitté les Frères musulmans, s. 153. 

45 Ibid., s. 157. 

som utgår från individen och kulminerar med 

islamiseringen av världen. Enligt denna stridsplan 

måste bröderna först fokusera på andlig indoktrinering 

av individer. Dessa fromma muslimer kommer i sin tur 

att föra in islams principer i sina familjer som, i 

egenskap av samhällets grundpelare, kommer att 

bereda vägen för islamiseringen av samhället. 

Samhället kommer sedan att ta kontroll över 

nationalstaten. Nästa steg är enandet av den islamiska 

nationen – som på ett artificiellt sätt delats upp av väst 

i olika länder – följt av återerövringen av de 

västerländska länder som en gång styrdes av islam. Det 

slutliga skedet kommer slutligen att bestå av att erövra 

världen: tamkin.45 

Den andliga indoktrineringen nedifrån och upp är 

bara en av förutsättningarna för makt. Under tiden 

måste brödraskapet förbereda ledarskapet som ska 

utbildas och infiltreras inom alla områden av mänskligt 



 

 

liv: vetenskap, förvaltning, politik, medier, ekonomi 

osv. På samma sätt som islamiseringen av samhället 

framskrider också denna strävan i faser, som ska 

uppfyllas gradvis och med tålamod. Ali Sallabi 

beskriver noggrant varje fas i enlighet med al-Bannas 

läror: 1) Presentation av islam och dess spridning 

bland den större allmänheten. 2) Urvalet av de 

personer som på grundval av sina andliga, 

intellektuella och fysiska egenskaper kan förverkliga 

specifika åtgärder (inklusive, vid behov, deltagande i 

jihad). 3) Upptäckt av fel att korrigera och luckor att 

fylla. 4) Och slutligen, tamkin.46 

För att vara tydlig innebär tamkin en islamisk stat 

som styrs av sharia. Muslimska brödraskapet, som ofta 

kallas en ”moderat” organisation, är sannerligen 

moderat i sina medel, som kännetecknas av 

successivitet. En sådan strategi gör ofta våld 

otillrådligt. Ikhwans slutmål skiljer sig dock inte från 

de jihadistiska fraktionernas.

 

Inflytelserika MB-ideologer i den senaste tidens historia och deras 
narrativ

 

Tariq Ramadan 

Före hans rättsliga och ryktesmässiga problem i 

Frankrike och Schweiz47 var Tariq Ramadan en av 

Europas mest framstående islamiska röster. Han är 

sonson till Muslimska brödraskapets grundare Hassan 

al-Banna48 och son till Said Ramadan (1926–1995), en 

av organisationens grundare i Europa.49 

Tariq Ramadan lyckas med att spela rollen som 

akademiker, politisk aktivist, evangelisk predikant och 

regeringsrådgivare på en och samma gång.50 Med tanke 

på hans inflytande, vilken slags framtid hoppas 

Ramadan på för Europa? 

I böcker som What I believe och To be a European 

Muslim presenterar Ramadan ett program för 

samexistens. När man läser dessa verk är det märkbart 

hur det språk som används i allt högre grad liknar det 

som används av centralregeringar i Västeuropa eller till 

och med hr-avdelningen vid ett stort företag. När han 

                                              
46 Ibid., s. 152. 
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48 Fourest, C., Brother Tariq: The Doublespeak of Tariq Ramadan, Social Affairs Unit, London, 2008, s. 19. 

49 Johnson, I., A Mosque in Munich: Nazis, the CIA and the rise of the Muslim Brotherhood in the West, First Mariner, New York, 2010, s. 226. 

50 Rich, D., The Very Model, s. 132. 
51 Ramadan, T., What I believe, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 13–14. 

diskuterar ”mångkulturellt medborgarskap” förklarar 

Ramadan: 

 
Mångfaldens utmaning kräver praktiska 

lösningar och tvingar medborgare, 

intellektuella och religiösa företrädare 

att utveckla ett balanserat kritiskt sinne, som 

alltid är öppet för utveckling, analys, empati 

och självkritik. Att uttrycka sina egna behov 

samtidigt som man lyssnar på och hör den 

andra, acceptera kompromisser utan att ge efter 

i grundläggande frågor.51 

I en framträdande artikel under protesterna under den 

arabiska våren 2011 betonade Tariq Ramadan att 

modellen för Muslimska brödraskapet, i Egypten och 

på andra håll, är Turkiet. I detta tänkande ingår en 

acceptans av demokrati – denna term och varianter på 



 

 

denna förekommer ungefär 15 gånger i Ramadans 

artikel.52 Det finns dock inget som tyder på en 

förståelse eller värme för den liberala demokratin, med 

dess principer om pluralism och individens rätt att vara, 

eller inte vara, något. Talande nog saknas orden 

individuell, liberal, liberalism och liberal demokrati 

alla i hans analys. 

När man överväger övertygelsen och strategin hos 

islamistiska nätverken i Europa framträder snart ett 

problem. Alla utförda analyser kan betraktas som 

problematiska, porträtteras som ett angrepp på alla 

muslimer och tilldelas den anklagande beteckningen 

”islamofobi”. Så är fallet även för dem som tjänar sitt 

levebröd som intellektuella och offentliga personer. 

Tariq Ramadans instinkt är till exempel att måla upp 

debatterna om islamism i västvärldens liberala 

demokratier som ett angrepp på Europas muslimer. 

Han skriver: 

 
Varje europeiskt land har sina specifika 

symboler eller ämnen som används för att 

angripa de europeiska muslimerna. I Frankrike 

är det huvudduken eller burkan. I Tyskland 

moskéer, I Storbritannien våld, karikatyrer i 

Danmark, homosexualitet i Nederländerna – 

och så vidare.53 

Ramadans vinkling är inte en metod som möjliggör att 

frågor kan diskuteras med tillförsikt och eventuella 

splittringar i slutändan lösas. Om man till exempel 

betraktar homosexualitet i Nederländerna som ett 

”angrepp” på muslimer, vilka är då chanserna till en 

öppen offentlig diskussion om homosexuellas 

rättigheter? Kan vi ha en debatt om omständigheterna 
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55 Nada, Y., Inside the Muslim Brotherhood, s. 129. 

för att kunna bära eller inte bära religiösa symboler i 

Frankrike, om förandet av denna debatt förstås som ett 

”angrepp” på muslimer? Kan vi diskutera om reglerna 

för yttrandefrihet finner ett undantag i islam och dess 

symboler och i så fall varför islam skulle åtnjuta ett 

sådant privilegium?54 

Ändå är behovet av en debatt om islams roll, 

särskilt inom socialpolitiken och individens 

förhållande till staten, tydligt. Youssef Nada, en 

egyptisk MB-medlem i exil med italienskt 

medborgarskap, har uppgett att han anser att icke-

muslimer som bor i muslimska länder har rätt att följa 

familjerätten i enlighet med sin religion, så en 

motsvarande strategi bör tillämpas i väst, där muslimer 

”kommer att följa den befintliga lagen, men ärenden 

som är relaterade till familjen bör lämnas åt dem”55. 

Detta skulle kräva en betydande rättslig förändring på 

exempelvis områdena arv och äktenskap, och öppna 

upp en möjlighet för flera olika rättssystem.



 

 

Ramadan har också uttryckt problematiska åsikter 

om jihad och straff i Koranen, vilka ökänt inkluderar 

piskning, amputering av lemmar och stening. För att 

börja med det sistnämnda är det väl känt att Ramadan 

föreslagit ett ”moratorium” för tillämpandet av 

dödsstraff och kroppsstraff i islamiska stater, så länge 

en uppsättning sociala och rättsliga förutsättningar inte 

införts.56 Denna idé är inte unik för honom: en tillfällig 

indragning av hudud-straff, i väntan på att samhället 

ska vara redo, är precis vad Yusuf al-Qaradawi 

förespråkade när MB tog makten i Egypten57, och den 

taktik som det egyptiska Ikhwan själv anammade: I en 

officiell kommuniké, som utfärdades under Morsis 

presidentskap, betonade de sitt åtagande i fråga om ett 

successivt genomförande av sharia på alla områden.58 

Det är uppenbart att kravet på ett moratorium för 

Koranenliga straff inte innebär att man motsätter sig 

dem. 

När det gäller jihad har Ramadan skrivit att det 

utgör en inneboende instinkt i människan, och att 

muslimer som ”förföljs på grund av sin religion” som 

en sista utväg måste ta till vapen och göra motstånd mot 

förtryck. Andra muslimer har i sådana fall skyldighet 

att ingripa för att försvara sina bröder.59 

Även om teorin om ”rättfärdigt krig” inte är 

främmande för någon kultur och religion är dessa 

uttalanden oroväckande om de kombineras med andra 

element. Det första är fördunklingen av Hassan al-

Bannas teori: I stället för att avvisa sin farfars syn på 

jihad hävdar Ramadan felaktigt sätt att denne 

begränsade den till självförsvar.60 Ett annat är 

”islamofobi”-narrativet som presenteras ovan: om 

muslimer ”attackeras” av de otrogna, när ska då deras 

”motstånd” bli beväpnat? Är Muhammedkarikatyrer, 

huvudduksförbud och homosexualitet tillräckligt, bara 

för att återvända till de tre ovannämnda frågorna? 

Risken för missförstånd hos nitiska troende blir ännu 

större när det gäller utrikes frågor: även om Ramadan 

aldrig gick så långt som att uttryckligen uppmuntra 

utländska stridande såsom Yusuf al-Qaradawi gör,61 

hur bör hans ord om muslimernas skyldighet att ta till 

vapen för att försvara förtryckta bröder tolkas? Man 

måste komma ihåg att Ramadan en gång fällde följande 

ökända kommentar om mordet på en åttaårig israelisk 

pojke: ”detta dåd förtjänar i sig att fördömas, men det 

är förståeligt under rådande omständigheter. Det är 

förbjudet att attackera civila, men den amerikanska 

regeringens politik ger inte palestinierna något annat 

val.”62
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Yusuf al-Qaradawi 
 

 

Muslimska brödraskapets viktigaste teolog, den 

ålderstigne egyptiske imamen Yusuf al-Qaradawi, har 

huvudsakligen tillbringat åren sedan 1961 i exil i Qatar. 

Han ingår i denna rapport först och främst på grund av 

sin roll när det gäller att inrätta och tidigare fungera 

som ordförande63 för två viktiga MB-relaterade 

organisationer – International Union of Muslim 

Scholars (IUMS) och Europeiska fatwarådet (ECFR), 

och för det andra på grund av al-Qaradawis globala 

betydelse för organisationens medlemmar och 

anhängare, och hans försök att påverka och styra 

islamiskt liv i väst. Som företrädare för wasatiyyah, 

den så kallade moderata ”medelvägen” mellan islamisk 

extremism och ”extremistisk sekularism”, har 

Qaradawi charmat en del av den europeiska vänstern, 

som försöker framställa honom som en bro mellan 

västvärlden och den muslimska världen.64 

Al-Qaradawi förkroppsligar de motsägelser som 

definierar Muslimska brödraskapet och dess 

inställning till våld. Han samordnade det 

internationella fördömandet av elfte september i den 

London-baserade tidningen Al-Quds Al-Arabi, men är 

en beslutsam anhängare av självmordsuppdrag på 

andra områden – till exempel mot Israel eller mot 

koalitionsstyrkor i Irak65. Lorenzo Vidino 

kommenterar hans förhållningssätt på följande sätt: 

Qaradawi förkastar våldsam konfrontation inte för att 

en sådan konfrontation är fel, omoralisk eller strider 

mot hans tolkning av islamiska texter, utan helt enkelt 

för att den för närvarande inte kommer att få rörelsen 

någonstans.66 
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Han har också förklarat att islam kommer att erövra 

Europa, men fredligt, genom dawah 

(”missionärsarbete”) och tro: 

 
Det kommer att ske med hjälp av dawah och 

ideologi. Europa är miserabelt med 

materialism, med filosofin om promiskuitet 

och med de omoraliska övertygelserna som 

styr världen – övertygelser om egenintresse 

och överflöd. Det är hög tid att Europa vaknar 

upp och hittar en väg ut ur detta. Europa 

kommer inte att hitta någon annan livräddare 

eller livbåt än islam. Islam kommer att rädda 

Europa från den rasande materialism som det 

lider av.67 

Ett exempel på detta är att al-Qaradawi år 2015 

efterlyste donationer för att bygga en moské i Milano, 

på basis av principen om att Europa behöver räddas.68 

Det måste noteras att begreppet dawah inte ersätter 

jihad, utan bara är taktiskt ändamålsenligt  och i 

enlighet med al-Bannas lärdomar  ska användas när 

ummah:n saknar medel för att påtvinga islams lagar 

med våld. Enligt al-Qaradawi är tre faktorer 

nödvändiga för att få till stånd en regimförändring: 

kontroll över armén, kontroll över parlamentet och en 

”svepande offentlig styrka”, med vilken avses ett brett 

revolutionärt stöd. Så länge en av dessa komponenter 

saknas måste muslimer inta en nedifrån och upp-



 

 

strategi som bygger på en gradvis infiltration av sociala 

och politiska infrastrukturer.69 

Denna strategi förklarar också al-Qaradawis syn på 

integration av muslimer i väst: muslimer bör inte 

lösgöra sig från sin omgivning, såsom vissa salafister 

förespråkar, utan i stället vara aktivt delaktiga för att 

skapa ett nätverk av organisationer, företag och 

politiska aktiviteter som så småningom kommer att 

göra erövringen möjlig.70 Samtidigt måste de undvika 

att seder och bruk påverkas, vilket är risken av att 

umgås med västerlänningar (”salt som löser upp i 

vattnet”, som han beskriver muslimer som 

integreras).71 Muslimer bör alltså leva i ett parallellt 

samhälle där de etablerar ”sina egna institutioner för 

religionsutövning, utbildning och till och med 

underhållning”72. 

Al-Qaradawi är så besatt av hur dekadenta de 

västerländska sederna är en sådan att han inte har 

tvekat att kräva dödsstraff för homosexuella73 och 

avfällingar74, och uppmanat till att ”personligen stödja 

kvinnlig könsstympning under de nuvarande 

omständigheterna i den moderna världen”75. Moralisk 

slapphet är för al-Qaradawi ett exempel på den 

”irreligiösa extremism” som har spridit sig till också 

till den muslimska världen och som har provocerat 

fram en reaktion bestående av religiös extremism.76 

Detta förklarar hans idé om wasatiyyah: långt ifrån att 

främja ett prodemokratiskt koncept likställer han i 

stället taktiskt sekularisters och religiösa extremisters 

”överdrifter”, samtidigt som han bestämt ställer sig 
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bakom de sistnämndas mål.77 

Vad är egentligen al-Qaradawis slutliga mål? Det 

är detsamma som för al-Banna, Qutb och alla MB-

ideologer, nämligen inrättandet av en islamisk stat som 

styrs av sharia. Varje muslim som inte delar detta mål 

är, ipso facto, en avfälling. Enligt hans egna ord är 

uppmaningen till sekularism bland muslimer i själva 

verket ateism och ett förkastande av islam, och dess 

godtagande som en styrandegrund i stället för islamisk 

lag är ett avfall från tron78. Han är försiktig och taktisk 

när det gäller uppnåendet av en islamisk stat, och i 

likhet med Tariq Ramadan har han också talat om ett 

”moratorium” för hudud-straff.79 Detta förändrar inte 

det faktum att han i slutändan förespråkar en stat där 

tjuvars händer huggs av och de som gör sig skyldiga 

till äktenskapsbrott stenas till döds. 

Behovet av att liberala demokratier erkänner al-

Qaradawis ideologi för vad den är – en rival som 

strävar efter deras förstörelse – framgår tydligt av 

citaten ovan. Dessa övertygelser leder till åtgärder som 

undergräver Europas sociala sammanhållning. Under 

Jyllandspostens 



 

 

kontrovers kring Muhammedkarikatyrerna uppmanade 

al-Qaradawi och International Union of Muslim 

Scholars (IUMS) till att uppmärksamma den 3 februari 

2006 som en global dag av ilska mot karikatyrerna och 

därmed mot Danmark80. 

Muslimska brödraskapets inställning till frågan om 

våld är något som kräver noggrann granskning. Under 

det inbördeskriget i Syrien har EU:s myndigheter 

försökt hitta sätt att avskräcka unga muslimer från att 

resa till och kämpa i en alltmer bitter konflikt i 

regionen. Under denna period har al-Qaradawis 

uttalanden i stället tjänat till att öka spänningarna. Han 

fördömde till exempel det shiamuslimska Hizbollahs 

deltagande i den syriska konflikten i sekteristiska 

termer och kallade det ”Satans parti”81. Viktigt nog 

stödde al-Qaradawi 2013 en uppmaning från ett 

kollektiv av sunnitiska imamer till stöd för jihad i 

Syrien82. Alla tankar på Muslimska brödraskapet och 

al-Qaradawi som en robust sköld mot jihadism och 

extremism är, liksom medelvägskonceptet wasatiyyah, 

dödligt bristfälliga. Även om al-Qaradawi må motsätta 

sig al-Qaida och skulle kunna sprida detta budskap till 

unga europeiska muslimer visar hans stöd för 

palestinska självmordsbombningar83. sekteristiska 

attityder mot shiamuslimer84 och stöd till jihad i Syrien 

att Muslimska brödraskapet är en olämplig partner för 

dem som försöker motverka radikalisering och 

terrorism. 

Muslimska brödraskapets ståndpunkter i dessa frågor 

förstärks av den teologiska legitimitet som al-

Qaradawi och hans medarbetare hävdar. Den framlidne 

libanesiska islamiska skriftlärde Faysal Mawlawi var 

en viktig röst i Muslimska brödraskapets Europeiska 
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fatwarådet. I religiösa avgöranden som sprids på den 

framträdande webbplatsen IslamOnline stödde 

Mawlawi självmordsbombningar riktade mot 

israeliska civila och noterade att även om stympande 

av fiendernas kroppar i krig i allmänhet inte ät tillåtet 

så var det i det specifika fallet amerikaner i Irak möjligt 

som en form av repressalier.85 

Sammanfattningsvis är varje koncept som uttrycks 

av al-Qaradawi ett uttryck för den dubbelsidighet som 

är Muslimska brödraskapets varumärke. Han är för 

demokrati, men bara i den mån den tjänar till att införa 

antidemokratisk sharialag. Han förkastar takfirism, 

men anklagar alla muslimer som inte omfamnar hans 

idé om den shariabaserade staten för att vara 

avfällingar. Han rekommenderar integrering av 

muslimer i väst och deras fredliga läror, men bara som 

slutliga erövringsinstrument. Han förespråkar 

”måttlighet” och åberopar samtidigt dödsstraff för 

homosexuella och avfällingar. Han är emot terrorism, 

såvida den inte används mot ”islams fiender”. 

Med sina tvetydigheter, sin successivitet och sitt 

dubbla språkbruk, som alla tjänar den heliga graalen i 

form av en islamisk stat, förkroppsligar Yusuf al-

Qaradawi på ett perfekt sätt den organisation som han 

kanske är den viktigaste levande ideologen för.



 

 
 



 

 

KAPITEL # 4 

Muslimska brödraskapets 
närvaro i Europa 

 

I detta kapitel kommer vi att ta upp flera allmänna 

aspekter av Ikhwans verksamhet i Europa och 

presentera de viktigaste MB-relaterade 

organisationerna på kontinenten. Rapporten kommer 

sedan att ge en översikt över MB-närvaron i utvalda 

länder. 

Ekonomi 

Grupper med koppling till Muslimska brödraskapet i 

Europa har tillgång till betydande ekonomiska resurser. 

Det är inte förvånande om vi betänker att Youssef Nada 

2012 talade om att Ikhwan har över 100 miljoner 

medlemmar över hela världen86. År 1996 inrättade 

FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) 

Europafonden för att generera medel för sin 

verksamhet87. Europafonden har sedan dess uppnått en 

imponerande fastighetsportfölj. Det finns få säkrare 

fastighetsinvesteringar än att köpa bostäder och hyra ut 

dem till studenter i en universitetsstad, och 

Europafonden förtjänar beundran för sin bedömning – 

den äger 47 lägenheter nära Leeds universitet, i norra 

England, vilket uppgår till minst 8,5 miljoner pund i 

tillgångar. Verkställande direktör för den 

Europafonden är Ahmed al-Rawi, tidigare ordförande 

för Muslim Association of Britain.88 Ibrahim el-Zayat, 

                                              
86 Nada, Y., Inside the Muslim Brotherhood: The Truth About the World’s Most Powerful Political Movement, Metro Publishing, London, 2012, s. 29. 

87 Vidino, L., Aims and Methods of Europe’s Muslim Brotherhood, Hudson Institute, 1 november 2006, https://www.hudson.org/research/9776-aims-and-methods-
of-europe-s-muslim-brotherhood. 

88 Norfolk, A., Unwitting students fund Islamist projects with their rent payments, The Times, 10 juli 2015, https://www.thetimes.co.uk/article/unwitting-students-

fund-islamist-projects-with-their-rent-payments-rbmz02grrtm. 

89 Companies House, inget datum, tillgänglig på https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/mfmtRQKYry5x24w7JJSNY-

30J7r8/appointments, last visited: den 7 april 2021. 

90 Ronald Sandee, The influence of the Muslim Brotherhood in the Netherlands, The Global Muslim Brotherhood Daily Watch, 2007, 

https://www.globalmbwatch.com/wp-content/uploads/2013/05/The-Influence-of-the-Muslim-Brotherhood-in-the-Netherlands.pdf. 

91 Qatar Charity opens office to oversee projects in Europe, Gulf Times, 7 juni 2014, https://www.gulf-times.com/story/395207/Qatar-Charityopens-office-to-

oversee-projects-in- 

92 Qatar Charity opens office to oversee projects in Europe, Gulf Times, 7 juni 2014. 

93 Qatar Charity UK, Trustees’ report and financial statements for the year ended 31 March 2015, s. 13, shorturl.at/kIJO4. 

94 Nectar Trust, Trustees’ report and financial statements for the year ended 31 March 2018, s. 17, shorturl.at/kDOS6. 

en framträdande MB-anhängare i Tyskland, var 

direktör för Europafonden mellan 2005 och 201489, 

medan det även finns en Europafond i Nederländerna, 

grundad av Yahia Bouyafa, som förvaltar fastighets- 

och mosképrojekt i landet90. 

Det finns ett betydande stöd från utomeuropeiska 

länder för islamiska organisationer som vill utveckla 

sina intressen i väst. I juni 2014 öppnade Qatar Charity 

ett Londonkontor för att övervaka sina brittiska och 

europeiska projekt.91 Dess ordförande Sheikh Hamad 

bin Nasser al-Thani förklarade att qatariska 

välgörenhetsutgifter i Europa under perioden 2010–

2014 var över 500 miljoner QAR92 (över 115 miljoner 

euro enligt den nuvarande växelkursen). Qatar Charity 

UK (QCUK), senare känd som Nectar Trust, fortsatte 

att fördela betydande belopp till islamiska 

organisationer runtom i Europa. Till exempel 

finansierade Nectar Trust nya byggnader för European 

Institute for Human Sciences campus i centrala 

Frankrike.93 Denna trend illustreras ytterligare av 2018 

års Nectar Trust trustees-rapport, som beskriver stödet 

till centrumet för Amal (Muslimska sammanslutningen 

i Alsace) i Mulhouse i Frankrike och centrumet för 

ARSH (Association de la Reforme Sociale 

Hautepierre) i Strasbourg.94 



 

 

I sin bok Qatar Papers från 2019 försöker de 

franska journalisterna Christian Chesnot och 

Georges Malbrunot fastställa att Qatar Charity är ett 

verktyg för Dohas religiösa mjuka makt, och i sin 

analys arbetar de utifrån antagandet att det man 

finansierar har man inflytande över.95 Ett verktyg för 

att underlätta detta är den Qatarägda A1 Rayan Bank i 

Förenade kungariket – Chesnot och Malbrunot återger 

vad som verkar vara den blankett som visar 

överföringen av den betalning QCUK gjorde till 

AMAL år 2017 på totalt 996 000 pund, eller 

1,2 miljoner euro.96 AMAL är knutet till Musulmans de 

France (tidigare unionen av islamiska organisationer i 

Frankrike – UOIF), en fransk representativ grupp med 

rötter i Muslimska brödraskapet.97 Förhållandet Amal 

och QCUK/Nectar Trust är alltså sådant att ett lån på 

99 151 brittiska pund tillhandahölls av AMAL för att 

hjälpa QCUK att inleda sin operativa verksamhet. 

Ayyoub Abou-liaqin, den dåvarande direktören för 

QCUK, var en förvaltare av AMAL.98 Pengarna 

återbetalades under ettårsperioden fram till och med 

den 31 mars 2015. 

Den iranska förbindelsen 

Medan förbindelserna mellan sunni- och shiamuslimer 

i vissa delar av världen har skadats, ville grundaren av 

det muslimska brödraskapet, Hassan al-Banna, 

överbrygga klyftan mellan sunni och shia.99 I den 

moderna eran går det positiva samarbetet mellan det 

muslimska brödraskapet och Iran tillbaka till Ayatollah 
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Khomeini och hans exil i Frankrike strax före den 

iranska revolutionen 1979. När Khomeini återvände till 

Teheran för att ta makten i februari 1979 reste 

medlemmar av Muslimska brödraskapet och 

islamistiska organisationer från hela den 

sunnimuslimska världen dit för att visa sitt stöd för det 

nya Iran.100 

Islamiska republiken Iran och Muslimska 

brödraskapet har båda Saudiarabien som fiende och 

MB-aktivister i Europa fördömer rutinmässigt vad de 

ser som ett saudiskt stöd för despoter.101 Att 

Saudiarabien tidigare stödde Ikhwan förbises 

diskret.102 Efter det att Muslimska brödraskapet tog 

makten i Egypten hölls i december 2012 ett möte i 

Kairo mellan dess företrädare och Qassem Suleimani 

som då var befälhavare för Quds-styrkan i Irans 

revolutionsgarde.103 Under 2019 avslöjade den 

undersökande webbplatsen Intercept läckta iranska 

depescher som visade att företrädare för Irans 

Qudsstyrka sammanträdde fler gånger med ledare för 

Muslimska brödraskapet (nu utan makt) i Turkiet 2014, 

i ett misslyckat försök att utveckla en allians mot 

Saudiarabien. Ikhwans företrädare vid det senare mötet 

var Ibrahim Munir Mustafa, Mahmoud El-Abiary 

(båda två egyptier baserade i Storbritannien) och den 

Schweizbaserade italienaren Youssef Nada.104 I april 

2019 lade Förenta staterna till Islamiska 

revolutionsgardet, som Qudsstyrkan ingår i, till sin 

förteckning över organisationer som betecknas som 

terroristorganisationer.105 I januari 2020 mördades 

Suleimani av amerikanerna.



 

 

 

De viktigaste organisationerna med koppling till Muslimska 
brödraskapet i Europa 

Council of European Muslims – tidigare Federation of Islamic Organisations in Europe 
(FIOE)  
 

 

FIOE inrättades 1989 av den i Storbritannien baserade 

aktivisten Ahmed al-Rawi som ett paraply för MB-

relaterade organisationer i Europa. Det anses av 

analytiker såsom Alison Pargeter vara ”Ikhwans 

europeiska nätverk”106, en syn som delas av 

Ikhwanwiki, en arabiskspråkig webbplats som drivs av 

det egyptiska Muslimska brödraskapet.107 

Organisationen har nyligen döpts om till Council of 

European Muslims.108 

Genom hela denna rapport kommer vi att fortsätta att 

använda det mer allmänt kända ”FIOE” av 

tydlighetsskäl. 

FIOE hade ursprungligen sin bas i Islamic 

Foundations Markfield-centrum i Leicestershire, men 

flyttade till Bryssel 2007109, där det är mycket bättre 

placerat för att delta i europeiska politiska debatter. 

Som Martyn Frampton uppger var FIOE:s uppgift att 

ena dessa nationella grenars insatser och fungera som 

en paneuropeisk lobbygrupp för en rad ”islamiska 

frågor”, såsom debatten om hijaben.110 FIOE bidrog 

till att upprätta ECFR och FEMYSO (nedan), 

upprätthåller goda förbindelser med det av EU 

svartlistade Hamas111 och håller rådgivande möten för 

ledarskapet för att fastställa en strategi på 

paneuropeisk nivå.112
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Europeiska fatwarådet (ECFR) 
 

 

ECFR inrättades 1997 på uppdrag av FIOE, under 

ledning av Yusuf al-Qaradawi bosatt i Qatar.113 Andra 

betydelsefulla medlemmar är Faisal Mawlawi (vice 

ordförande), den bosniska stormuftin Mustafa Ceric, 

Ahmad al-Rawi och Rashid al-Ghannouchi – män som 

alla är starkt knutna till Ikhwans ideologi.114 Rådet är 

för närvarande baserat i Dublin, även om dess 

webbplats innehåller förhållandevis lite information 

som inte är på arabiska.115 

Förutom att sammanföra islamiska skriftlärda för att 

enhetliggöra islamisk rättspraxis i hela Europa116 är 

ECFR ett tydligt tecken på hur Muslimska brödraskapet 

försöker styra hur muslimer som lever i liberala 

demokratier i väst beter sig. Även om organisationens 

strategi här må ha sin grund i teologi från 700-talet, bör 

det noteras att ECFR använder de modernaste 

metoderna för att sprida sina idéer – en del av analysen 

som följer är från texten i ECFR-appen, som finns 

tillgänglig i vilken europeisk appbutik som helst. 

Under 2019 uppstod kontrovers kring denna app, 

som enligt uppgift innehöll kommentarer från Yusuf al-

Qaradawi där han förklarade att judar har en tendens att 

stjäla. Sådana attityder verkar inte avskräcka 

potentiella köpare. I ett skede var appen bland de 100 

mest nedladdade i Apples appbutik i en tredjedel av 

Europas länder.117 

ECFF:s främsta mål beskrivs som att sammanföra 

skriftlärda som bor i Europa. Författaren 

Alison Pargeter fann dock att många av ECFR-
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medlemmarna är bosatta i Mellanöstern och har haft 

begränsad kontakt med Europa.118 

Det andra av de fyra målen beskrivs på följande 

sätt: att utfärda kollektiva fatwor som uppfyller 

behoven hos muslimer i Europa, löser deras problem 

och reglerar deras samverkan med de europeiska 

samhällena, allt inom sharialagens ramar och 

målsättningar.119 Varför kräver samverkan mellan 

europeiska medborgare, oavsett tro, reglering? Och 

vem väljer Europeiska fatwarådet, och dess organ, att 

utföra denna reglering? 

Ett tredje mål för ECFR är att offentliggöra 

forskning om frågor som uppstår i Europa på ett sätt 

som förverkligar sharialagens mål och folkets 

intressen120. Det är oklart vad som skulle hända om 

sharians mål inte uppfylls, eller om en enskild person 

eller en regering anser att sharia inte uppfyller folkets 

intressen eller överensstämmer med lagen. 

I ett avsnitt i appen med titeln Resolution (9/24) 

European Norms and their impact on Female Muslim 

issues verkar ECFR förklara sin tolkning av sharia som 

överlägsen. De säger: 

 
De europeiska normerna och traditionerna 

saknar värde när de motsäger tydliga islamiska 

påbud, såsom kravet på fullständig 

jämställdhet mellan män och kvinnor i 

arvsrätten under täckmantel av förändringar 



 

 

vad gäller tid och plats. Detta beror på att 

arvsreglerna bestäms av tydliga, otvetydiga 

texter som inte påverkas av att tid och plats 

förändras.121 

Arvslagen är bara ett av de områden där ECFR verkar 

vilja ställa kvinnor bakom män. Samtidigt som det 

lobbyarbete som utförs av Brysselbaserade 

organisationer såsom European Forum of Muslim 

Women främst fokuserar debatten om hijaben på den 

diskriminering som bärare av den utsätts för, och 

vidhåller att alla begränsningar som rör den inskränker 

muslimska kvinnors rättigheter122, är det värt att beakta 

ECFR faktiskt inte beskriver hijaben som en rättighet, 

utan som en skyldighet. I en fatwa från 2002 

uppmanades kvinnor i Europa att bära hijab: ”på så sätt 

presenterar hon genom sin klädnad sig själv som en 

seriös och ärbar kvinna som varken är en förförerska 

eller en fresterska”123. Samt ”vi måste övertyga vår 

syster om att det är en religiös skyldighet att hon täcker 

sitt huvud, vilken instiftats av Allah (swt) och Hans 

sändebud Muhammed (fvmh) och som ummahn 

enhälligt enats om”124. Att ECFR uttalar sig i sådana 

ordalag borde inte komma som någon överraskning 

eftersom mycket som rör kläder (liksom andra 

personliga frågor) enligt islam är föremål för religiösa 

bestämmelser och sociala normer.125 Men att se 

hijabdebatten enbart i termer av potentiell 

diskriminering av de som bär den är att riskera att man 

ignorerar den teologiska grunden som, för vissa, ligger 

till grund för denna fråga. Denna besatthet av kvinnors 

hår, och en oroande uppfattning om att kvinnor är 
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subalterna män, framgår också i ett religiöst utlåtande 

om att hustrun måste be om sin makes tillåtelse innan 

hon klipper håret: ”en sådan form av förändring kräver 

att maken och hustrun är överens så att deras 

förhållande inte påverkas av denna radikala förändring 

i kvinnans utseende.” Eftersom en muslimsk kvinna 

varken visar sitt hår offentligt eller inför främmande 

män blir det faktum att maken har den främsta rätten att 

njuta av sin hustrus hår en sanning”126 

 



 

 

Andra kontroversiella fatwor rör förhållandet 

mellan muslimer och icke-muslimer. I ett religiöst 

ECFR-utlåtande anges följande: ”Vår åsikt är att en 

muslim aldrig får leva bland icke-muslimer samtidigt 

som han eller hon kompromissar med eller till och med 

överger sin islamiska identitet, såvida inte den 

personen är helt övermannad och inte har något annat 

alternativ”.127 Detta är i linje med al-Qaradawis åsikter 

om (avsaknad av) integration som nämnts ovan. 

Det mest avskyvärda är dock kanske att ECFR:s 

fatwa till stöd för dödsstraff för apostasi: 

” 
Att avrätta den som reverterar från islam är statens 

ansvar och ska endast beslutas av islamiska 

regeringar. Islamiska organisationer och 

institutioner kan inte fatta sådana beslut och inte 

heller genomföra dem. I varje fall enades ett stort 

antal av våra föregångare (Salaf) om att inte alla 

som reverterar från islam ska avrättas, utan snarare 

de som utlyser sin handling offentligt och som kan 

orsaka Fitna genom att förtala Allah (swt), Hans 

profet (fvmh) eller muslimerna. Straffet bestående 

av avrättning i detta fall är i syfte att skydda och 

bevara hela nationen från det onda som denna 

person utan tvekan kommer att föra med sig, och 

det handlar inte om att förverka hans eller hennes 

yttrandefrihet eller trosfrihet. Genom att begå en 

sådan handling har individen faktiskt kränkt andras 

rättigheter, liksom hela staten och nationen, som 

kommer före alla individuella rättigheter. I den 

moderna lagstiftningen används termen 
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högförräderi för brott liknande den 

handling som begås av en person som 

reverterar från islam och sedan tillkännager 

detta offentligt och genomför en kampanj 



 

 

mot islam och hela nationen.128 

 
European Institute for Human Sciences (EIHS) 
 

 

Denna utbildningsfacilitet inrättades 1990 av FIOE för 

att utbilda imamer och utveckla muslimska eliter129 

och har beskrivits som ”det västra brödraskapets 

främsta centrum för högre utbildning”.130 Muslimska 

brödraskapets ledande teolog Yusuf al-Qaradawi sitter 

i dess vetenskapliga råd.131 På sin bas i Chateau-

Chinon i Frankrike har EIHS tre avdelningar: en för 

Koranstudier, en för teologi och den sista för arabiska, 

men det verkar inte få fram några betydande 

avhandlingar.132 EIHS öppnade en verksamhetsplats i 

Parisregionen 2001 och i Strasbourg 2018.133 Andra 

filialer skapades också i Tyskland (Frankfurt 2013) och 

Finland (Helsingfors 2016)134. Pierre Durrani, en 

svensk som anslöt sig till, och senare lämnade, 

Muslimska brödraskapet, studerade vid EIHS 1994, 

och hans avgifter betalades av den svenska 

skattebetalaren. Han har kommenterat att han gradvis 

insåg att det var Muslimska brödraskapets institution, 

även om den omfattade bredare representanter för ”den 

Islamiska rörelsen”: 
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den 8 april 2021. 

137 Caeiro, V., Fatwas for European Muslims, s. 187. 

Dess ledarskap och förvaltning hörde till 

brödraskapet. De flesta av dess lärare tillhörde 

eller sympatiserade med brödraskapet. Och de 

flesta av studenterna var medlemmar i 

brödraskapet eller lovande aktivister som 

handplockats av brödraskapsledare i deras 

ursprungsländer.135 

Det finns en betydande korsbefruktning och 

överlappning mellan EIHS och andra grupper 

kopplade till Muslimska brödraskapet. Till exempel 

går de enda länkarna på webbplatsen för Birmingham 

ElHS i Storbritannien till dess filial i Paris och de två 

paneuropeiska grupper som traditionellt associeras 

med Ikhwan som granskas ovan, nämligen Federation 

of Islamic Organisations in Europe och Europeiska 

fatwarådet.136 

De franska grundande medlemmarna av ECFR 

(nämligen Ahmad Jaballah, Al-Arabi Al-Bishri, 

Tahar Mahdi och Unis Qurqah) undervisade alla vid 

EISH i Chateau-Chinon.137 De förtecknas också som 

ECFR-medlemmar i den första samlingen av ECFR-



 

 

fatwor översatta till engelska.138 I inledningen till 

samma arbete uttrycks kopplingen mellan EISH, 

ECFR och FIOE av al-Qaradawi själv: 

 
Under de senaste åren har ett antal 

beslutsamma bröder beslutat att slutföra den 

kedja av anläggningar och inrättningar som 

den islamiska gemenskapen helt enkelt inte 

skulle klara sig utan. De inrättade därför 

Federation of Islamic Organisation in Europe, 

som var avgörande för att hitta European 

Institute for Humanitarian and Islamic Studies 

i Frankrike och som i sin tur såg sin första våg 

av utexaminerade studenter förra året och 

sedan dess har öppnat en ny filial i 

Storbritannien. Dessutom inrättades 

Europeiska fatwarådet, bestående av ett antal 

respekterade skriftlärda, som arbetar för att 

utfärda fatwor och ge vägledning vid några av 

de mest framstående islamiska centrumen i 

hela Europa, tillsammans med ett antal 

skriftlärda som lever i den muslimska världen, 

men som är oroliga för sina muslimska bröder 

och systrar i Europa, ofta besöker dem och 

uppskattar deras omständigheter och 

levnadssituationer.139 

 

Ytterligare anmärkningsvärda kopplingar härrör 

från det faktum att Jaballah var ordförande för UOIF, 

är en del International Union of Muslim Scholars, och 

är gift med Noura Jaballah, förste ordförande för 

European Forum of Muslim Women (se nedan).140

 
Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO) 
 

 

År 1995 höll Sveriges utrikesministerium och 

organisationen Sveriges Unga Muslimer en konferens 

om ämnet islam i Europa. Följande år inrättades 

FEMYSO med stöd av två islamistiska organisationer: 

Det paneuropeiska FIOE och Islamic Foundation 

(Storbritannien), 1996.141 Närvaron av en 

Brysselbaserad organisation, som förklarar sig vara 

representativ för unga muslimer, skapar en viktig 

plattform för lobbying av den uppsättning 

internationella organisationer som är baserade i 

Europas huvudstad. FEMYSO förenade också, i 

Europa, islamistiska traditioner i Mellanöstern och 

Sydasien – FIOE har länge associerats med Muslimska 

brödraskapets läror, medan Islamic Foundation 

inrättades i Förenade kungariket 1973 av 
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142 Bowen, I., Medina in Birmingham, Najaf in Brent, Hurst, London, 2014, s. 85. 

143 Ramadan, T., To be a European Muslim. Islamic Foundation, Leicester, 1999, s. ix. 

Khurshid Ahmad och Khurram Murad, framstående 

aktivister i det främsta religiösa partiet i Pakistan, 

Jamaat-e-Islami (Jel.).142 Islamic Foundation har länge 

tagit frågan om Europa på allvar och inrättat ett 

centrum för islam i Europa vid sitt brittiska högkvarter. 

Tariq Ramadan gjorde efterforskningar för sin bok To 

be a European Muslim från 1999 under en 

sabbatsperiod på centrumet.143 

En egenskap som kännetecknar FEMYSO har varit 

det stora antalet unga muslimer från hela kontinenten 

som getts höga befattningar inom organisationen, och 

som kommer från familjer som är framstående inom 

Muslimska brödraskapet. Detta illustrerar ett centralt 

inslag i grupper med koppling till Muslimska 

brödraskapet i Europa – de många representativa 



 

 

organisationerna, välgörenhetsorganisationerna och 

plattformarna som skapas och utnyttjas av en liten 

grupp aktivister. 

FEMYSO:s första ordförande var Ibrahim el-

Zayat, som har gått vidare till att inneha ett svindlande 

antal tjänster inom organisationer som företräder 

muslimer i Tyskland. Han representerar också 

kopplingen till den turkiska grenen av MB, genom det 

tyskbaserade företaget som förvaltar Milli Gorus 

moskéer i hela Europa (Europaische Moscheebau und 

Unterstutzu- ngs Gemeinschaft - EMUG)144 Hans 

dotter Manal el-Zayat tog examen från EIHS i 

Frankrike och gifte sig med sonen till Kamel el-

Helbawy – en MB-medlem i exil i Storbritannien. År 

2013 var fyra medlemmar av FEMYSO:s verkställande 

organ antingen söner eller döttrar till medlemmar i 

Muslimska brödraskapet,145 mest anmärkningsvärt 

inkluderade detta FEMYSO:s dåvarande ordförande 

Intissar Kherigi, dotter till Muslimska brödraskapets 

ledare i Tunisien, Rachid Ghannouchi. Detta är ett 

intressant exempel på hur studentpolitik och 

studentorganisationer inte bara fungerar som 

testområde för Ikhwan-aktivisters barn, utan också ger 

dem betald anställning inom den islamiska rörelsen. 

Detta kan bidra till att tillhandahålla de färdigheter, 

erfarenheter och allianser som är lämpliga för en 

framtida karriär inom den akademiska världen, 

lobbyverksamhet eller politik på nationell eller 

europeisk nivå. 

FEMYSO har emellertid haft större framgång än att 

bara vara ett sysselsättningsinstrument för Ikhwan-

familjer. Det har deltagandestatus i Europarådet och är 

medlem i dess rådgivande råd för ungdomsfrågor.146 

Där är dess nuvarande företrädare Hande Taner, som 
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bidrar till följande mandat: Antirasismkoordinator i 

gemensamma rådet för ungdomsfrågor. Suppleant i 

programkommittén för ungdomsfrågor. 

Ansvarsområden: Styrelsen med Ukraina. Styrelsen 

med Ryssland. Ungdomssamarbete mellan EU och 

Europarådet. 

 

FEMYSO har också fått stöd från Europeiska 

kommissionen, vilket undersöks närmare i nästa 

kapitel. 

Under 2019 lade FEMYSO fokus på fyra 

huvudsakliga kampanjområden: vad det beskriver som 

aktivt medborgarskap, mänskliga rättigheter och 

bekämpning av islamofobi, interreligiösa/kulturella 

åtgärder och kampanjen för val till Europaparlamentet 

2019. I praktiken verkar en stor del av dess output vara 

att bidra till EU-sammanträden och/eller kämpa för 

större resurser på områden såsom bekämpning av 

antimuslimska fördomar. Detta möjliggör samordning 

med andra islamistiska grupper. I en skrivelse från 

2018 till Europeiska unionen begärdes till exempel att 

Europeiska kommissionens samordnare för 

antimuslimskt hat skulle ha ett tydligt mandat och 

tillräckliga resurser147. Bland skrivelsens avsändare 

fanns bland annat FEMYSO, det muslimska rådet i 

Storbritannien (MCB) och CAGE, varav den senare är 

mest känt för sitt arbete över hela världen med att 

stödja misstänkta jihadister som arresterats för 

terrorbrott och som är ökänt för att ha beskrivit 

Mohammed Emwazi – en bödel för Islamiska staten – 

som en ”vacker ung man”148. Det återstår att se om 

brexit kommer att leda till att dessa arbetsförbindelser 

mellan Storbritannien och EU avbryts. 
 



 

 

European Forum of Muslim Women 
(EFOMW) 
  
 

Denna Brysselbaserade organisation skapades 2005 

under överinseende av UOIF149. Den fokuserar främst 

på att upprätthålla Ikhwans ståndpunkter i fråga om 

hijab och bekämpa antimuslimska fördomar på lokal, 

nationell och paneuropeisk nivå. 

Den första ordföranden var Noura Jaballah, 

medlem av FIOE, ledare för UOIF150, och hustru till 

ovannämnda Ahmed Jaballah, involverad i UOIF, 

EISH, ECFR och IUMS151. Fram till 2019 var dess 

ordförande Iman Sandra Pertek, akademiker vid 

universitetet i Birmingham och tidigare anställd vid 

Islamic Relief.152 Dess nuvarande ordförande är Dorsaf 

Ben Dhiab från Frankrike. År 2019 meddelade 

EFOMW att det hade beviljats rådgivande status i FN:s 

ekonomiska och sociala råd (Ecosoc).153 

Bedömning av utvalda länder 

Österrike 

Enligt Lorenzo Vidinos rapport från 2017 om MB i 

Österrike, som stöds av Österrikes underrättelsetjänst 

(federala byrån för skydd av konstitutionen och 

terrorismbekämpning, BVT), har MB i Österrike en 

särskilt stark närvaro och förhållandevis bredare 

politiska kopplingar än i andra EU-medlemsstater.154 

Dessa omfattar flera områden, däribland politik, icke-

statliga organisationer och affärsverksamhet. 

                                              
149 Louizi, M., Pourquoi j’ai quitté les Frères musulmans, s. 185. 

150 Ibid. 

151 Ahmed Jaballah. 

152 Iman Sandra Pertek, LinkedIn, tillgänglig på: https://uk.linkedin.com/in/sandraimanpertek, senast besökt: den 1 april 2021. 

153 Global Muslim Brotherhood Daily Watch, European Muslim Brotherhood’s Women’s Group Granted UN Body Consultative Status. 21 augusti 2019, 

https://www.globalmbwatch.com/2019/08/21/european-muslim-brotherhood-womens-group-granted-un-body-consultative-status/. 

154 Vidino, L., The Muslim Brotherhood in Austria, s. 42. 

155 Ibid., s. 20. 

156 Ibid., p. 22–23. 

157 Ibid., s. 21. 

158 Ibid. 

159 Ibid., s. 23. 
160 Ibid. 

Den mest relevanta organisationen är Liga Kultur 

Verein (LKV), som fungerar som den nationella 

filialen vid FIOE.155 Som betonades ovan uppgav en av 

dess historiska ledare Jamal Morad uttryckligen att han 

tillhörde Muslimska brödraskapet och att han stödde 

dess mål, nämligen att förvärva politisk makt genom 

social aktivism. Han hävdade också att det inte finns 

någon åtskillnad mellan religion och politik.156 

Enligt Vidinos rapport har LKV ett uttalat 

partnerskap med organisationer som är förbjudna i 

Israel för att vara en del av Hamas nätverk för 

penninginsamling157. Dessutom stod Liga en gång värd 

för en föreläsning av Hesham Bargash, medlem av 

International Union of Muslim Scholars och förklarad 

persona non grata i Nederländerna på grund av 

antisemitism, kvinnohat, homofobi och förhärligande 

av jihad.158 

LKV har anknytning till det islamiska religiösa 

samfundet i Österrike – Islamische 

Glaubensgemeinschaft in Osterreich (IGGO), som av 

statliga myndigheter erkänns som den officiella 

företrädaren för österrikiska muslimer.159 Som sådan 

finansieras det med skattebetalarnas pengar. 

Vidino identifierar en förbindelse mellan IGGO och 

Ikhwan som huvudsakligen utgörs av ett nät av 

familjeförbindelser med anknytning till Islamische 

Religion- spadagogische Akademie (IRPA)  som är 

den religiösa akademi som grundats av IGGO160. Dess 

direktör Amena El-Zayat är syster till ovannämnda 

Manal El-Zayat (FEMYSO), Bilal El-Zayat 

(grundande medlem av Muslimische Jugend 

Deutschland) och Ibrahim El-Zayat som ledde 



 

 

Islamische Gemeinschaft Deutschland (IGD) och 

tillsammans betecknas de som ”de väsentliga 

brödraskapsavkomlingarna” i Tyskland161. Ibrahim El-

Zayat ledde även FEMYSO från 1996 till 2002. Den 

officiella MB-webbplatsen Ikhwanweb uppgav att han 

var ”en av medlemmarna i Muslimska 

brödraskapet”.162 

Den oroande slutsatsen är att i Österrike är 

regeringens samtalspartner som officiell företrädare för 

lokala muslimer en organisation kopplad till 

Muslimska brödraskapet. 

Belgien 

Den mest omfattande nyligen gjorda analysen av 

islamism i Belgien är resultatet av en 

parlamentsundersökning med uppdrag att förstå de 

allmänna omständigheter som ledde till 2016 års 

terroristattacker i Bryssel. Den fjärde rapporten, som 

offentliggjordes 2017, är en bedömning av 

radikaliseringen i landet och resultatet av mer än 60 

utfrågningar av akademiska experter, offentliga 

tjänstemän, yrkesverksamma på frontlinjen och 

företrädare för muslimska organisationer163. 

Den övergripande bilden som framträder i rapporten 

är att mycket konservativa berättelser om islam är 

dominerande i Belgien. Enligt rapporten kommer 

någon som är intresserad av islam i landet att ha svårt 

att hitta material som inte förmedlar en 

fundamentalistisk tolkning av religionen164 – ett 

fenomen som är bekant i andra länder och som ibland 
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identifieras som en ”salafisering av islam”165. 

Enligt studien har vägen beretts av ett gemensamt 

projekt mellan den wahhabistiska/salafistiska 

tendensen inom islam och Muslimska brödraskapet166, 

som i Belgien huvudsakligen representeras av FIOE– 

Ligue des musulmans de Belgique167. Kontakterna är 

både personliga (salafister bjuds ofta in till MB-möten 

och vice versa) och ideologiska: 

 
Utöver en bokstavlig och hängiven tolkning, 

som är en vektor för en mycket framträdande 

konservatism, utöver ett gemensamt 

islamiseringsprojekt, främjar båda två en 

retorik om offerskap och den polarisering av 

samhället som detta oundvikligen leder till (”vi 

muslimer” är offret, ”de andra” är de 

ansvariga)168. 

Denna slutsats är relevant eftersom den visar att 

det inte finns någon tydlig åtskillnad mellan 

islamismens olika delar: de delar alla uppfattningen att 

islam måste dominera alla aspekter av livet, och strävar 

alla efter det slutliga målet om en shariabaserad stat. 

Ibland konkurrerar de och ibland är de allierade för att 

uppnå detta mål. 

Ett relevant exempel på detta gemensamma 

projekt är Bryssels Stora moské: den belgiska 

regeringen överlämnade moskén till Saudiarabien 1969 

– en kontroll som saudierna avstod från 2018169 – och 

den har traditionellt beskrivits som en härd för salafi-



 

 

wahhabism, men dess kopplingar till Muslimska 

brödraskapet har förbisetts. I undersökningen 

identifieras däremot att Muslimska brödraskapets 

tänkande har ett betydande inflytande på den typ av 

islam som sprids av Stora moskén och det islamiska 

kulturella centrumet. Detta bekräftades av 

utfrågningarna av moskéns imam och direktören för 

det islamiska kulturella centrumet, som båda erkände 

att de anpassade sina fatwor till Europeiska 

fatwarådets170. 

Med ekonomiskt stöd från Gulfstaterna171 sedan 

1980-talet har wahhabister och medlemmar i 

Muslimska brödraskapet främjat polariseringen mellan 

muslimer och västerlänningar, med hjälp av en retorik 

om offerskap172 och en onyanserad diskurs mot de 

”otrogna” och ”korsfarande”)173. De har också i stor 

utsträckning spridit hat och extremism, i moskéer och 

på gatorna. I en wahhabistisk publikation som 

distribuerades fritt på gatorna på 1980-talet och 1990-

talet föreslogs att homosexuella skulle kastas från höga 

tak, något som Islamiska staten senare skulle 

tillämpa)174. 

Samtidigt som retoriken har blivit mer subtil, 

åtminstone för Ikhwans del, innebär detta inte en 

förändring av målen utan främst i taktiken, hävdar 

undersökningen. Även om Muslimska brödraskapet 

inte anstiftar våld, åtminstone inte på ett uttalat och 

direkt sätt, talar det således också ”med kluven tunga”. 

Fasaden bestående av offentliga uttalanden är endast 

ett ”podium” och en magnet för att locka människor 

bakom kulisserna, där kommentarerna är skarpare, 

tendentiösa och, i vilket fall som helst, präglas av 

anmärkningsvärt mindre samförstånd175. Dessutom 

betraktas i rapporten Muslimska brödraskapets 

                                              
170 See Virgili, T., The Belgian Parliamentary Inquiry on Radicalization: A Sensible Analysis and a Path towards Change, Al-Mesbar Studies & Research Center, 
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175 See Virgili, T., The Belgian Parliamentary Inquiry on Radicalization: 

176 Chambre des Représentants de Belgique, Enquête Parlementaire “Radicalisme”, s. 31. 
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ideologi som en allomfattande enhet med målet att 

påtvinga en sträng religiös kontroll av livets alla 

aspekter  vare sig de är individuella, sociala eller 

politiska  i enlighet med konservativa och 

bokstavstroende tolkningarna av de religiösa 

skrifterna. Denna attityd betraktas som problematisk 

och genomgripande, eftersom den har ett starkt 

inflytande på många muslimer som, utan att 

nödvändigtvis ens inse det, lever sin tro i enlighet med 

brödraskapets etik176.  

Parlamentsutskottet anklagar också de belgiska 

myndigheterna för slapphet och därmed för att ha ett 

ansvar för spridningen av islamistiska doktriner. Våld 

uppstår inte i tomma luften, utan är en konsekvens av 

spridningen av radikala ideologier. Av denna 

anledning rekommenderas i studien en rad åtgärder 

som syftar till att begränsa islamistisk verksamhet, 

uppmanas staten att omedelbart upphöra med stödet till 

islamistiska organisationer, övervaka alla mottagare av 

offentlig finansiering och övervaka vektorerna för 

extremistisk utbredning i religiösa, kulturella och 

fritidscentrum, kontrollera utländsk finansiering och 

främja en upplyst version av islam för att motverka de 

dominerande strömningarna präglade av MB och 

salafister177. 

Frankrike 

I Frankrike är den främsta företrädaren för FIOE 

Musulmans de France (”Frankrikes muslimer”), som 

bytte till detta namn 2017 efter att ha varit känt som 

Union des organisations islamiques de France (UOIF, 

unionen av islamiska organisationer i Frankrike). 

Kanske typiskt för denna miljö är att UOIF har angett 



 

 

att det inte var en del av Muslimska brödraskapet, men 

delade dess tänkande178. 

Musulmans de France är inte ensamma. I en färsk 

rapport från den franska senaten, utarbetad av en 

undersökningskommission med uppgift att bedöma 

fenomenet islamistisk radikalisering i Frankrike, talas 

det om MB i landet som ett djupt förankrat nätverk, där 

man räknar 50 000 personer i 200 organisationer, 147 

platser för religionsutövning och 18 skolor179. 

Beskrivningen av dessa organisationers verksamhet 

och mål följer den modell som beskrivs ovan: enligt 

analytikerna är det långsiktiga målet att förvärva 

kapital för att spendera på den politiska scenen, oavsett 

om man arbetar på halalmarknaden, med 

pilgrimsverksamheten till Mecka eller med någon 

annan form av synbart neutrala yrken180. 

Vad gäller den ideologiska aspekten beskriver 

rapporten MB som ett nätverk med ett salafistiskt 

projekt med modernitet som täckmantel181. Ett 

framträdande exempel: År 2000 krävde UOIF att man 

skulle dra tillbaka en klausul om frihet att byta tro från 

ett dokument som undertecknades av inrikesministeriet 

med de främsta företrädarna för muslimer i 

Frankrike182. 

På det hela taget varnar man i rapporten för politisk 

islam eftersom det har en hegemonisk plan, som 

eftersträvas genom att främja en ”islamistisk 

separatism”.183 De politiska rekommendationerna är 

därför i linje med rekommendationerna i liknande 

analyser som genomförts i andra europeiska länder, 

men som ännu inte har antagits på paneuropeisk nivå: 

undvik att reducera muslimer till att endast företrädas 

av islamister, bekräfta med eftertryck sekulära 
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principer gentemot islam som det enda sättet att 

garantera medborgarnas jämlikhet, undvik religiös 

inblandning i politiken och förkasta kommunitarism, 

som skapar splittringar och ett ojämlikt åtnjutande av 

rättigheter184. 

Några veckor efter presentationen av denna rapport 

tillkännagav den franska regeringen ett lagprojekt mot 

separatism och för ett progressivt islam (Islam des 

Lumieres) som införlivar rekommendationerna i 

rapporterna. Lagutkastet, officiellt kallat ”Förstärkning 

av republikens principer”185, granskas för närvarande 

av det franska parlamentet. Det har fått stark medvind 

efter halshuggningen av den franske skolläraren 

Samuel Paty, som i ögonen på hans mördare, och det 

stora nätverk som uppmanade denne, var skyldig till att 

ha förolämpat islam genom att visa elever karikatyrer 

på Muhammed i undervisningen186. 

I lagförslaget beskrivs den fara som islamismen 

utgör på följande sätt: 

 
En lömsk men kraftfull kommunalistisk 

entrism förstör långsamt vårt samhälles 

grundvalar på vissa områden. Denna entrism är 

till sin inspiration till största delen islamistisk. 

Den är ett uttryck för ett medvetet, teoretiskt, 

politiskt-religiöst projekt, vars ambition är att 

få religiösa normer att segra över den allmänna 

lag som vi fritt har gett oss själva. Den sätter i 

rörelse en separatistisk dynamik som syftar till 

splittring187. 

Lagförslaget innehåller en rad åtgärder som syftar till 



 

 

att bekämpa detta fenomen. Bland dessa finner vi 

bestämmelser som syftar till att garantera neutralitet för 

leverantörer av offentliga tjänster, garantera att varje 

mottagare av offentliga bidrag respekterar de viktigaste 

liberala demokratiska principerna, bekämpa 

tvångsäktenskap och förbjuda oskuldsbevis, stärka 

kontrollen över privatskolornas läroplaner och 

begränsa hemskolning av barn. Lagförslaget innehåller 

även avsnitt som syftar till att säkerställa ett effektivare 

skydd av hotade offentliga tjänstemän och 

kriminalisera spridning av privata uppgifter online som 

kan utsätta någon för fara. Religiösa och kulturella 

föreningar och platser för religionsutövning är också 

föremål för en strängare granskning, som i hög grad 

syftar till att undvika att de kontrolleras av radikala 

grupper, samt fenomenet religiösa organisationer som 

förkläds som kulturella för att undgå 1905 års lag om 

separationen mellan kyrka och stat och därmed få 

offentlig finansiering188. 

Den franska regeringens insatser mot islamism har 

också tagit sig uttryck genom dialog med det franska 

rådet för muslimsk tro (Conseil Français du Culte 

musulman – CFCM). Detta organ, som inrättades 2003 

som den franska regeringens officiella samtalspartner i 

alla frågor som rör islamisk religiös verksamhet, består 

av flera organisationer, som ofta står i motsats till 

varandra, som är kopplade till olika länder och 

representerar olika ideologier – däribland islamistiska 

sådana189. I januari 2021 godkände CFCM en stadga 

om principer för muslimer i Frankrike som binder 

undertecknarna att respektera den franska 

konstitutionen och principerna om liberté, égalité, 

fraternité och sekularism (laïcité) och att aldrig 

åberopa religiösa övertygelser för att avvika från 
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medborgerliga skyldigheter. Stadgan innehåller också 

ett avgörande åtagande att respektera frihet till apostasi 

från islam, den förkastar det fruktansvärda bruket takfir 

(ett uteslutande som kan vara liktydigt med ett dödshot) 

och all diskriminering på grund av religion, kön eller 

sexuell läggning. Dessutom tillbakavisar stadgan ”alla 

former av inblandning eller instrumentalisering av 

islam för politiska syften”, med ett uttryckligt 

omnämnande av salafism/wahhabism, tabligh, 

Muslimska brödraskapet och de nationalistiska 

fraktionerna av detta. Denna tydliga avvisning av 

islamismen är också uppenbar i användningen av 

uttrycket ”antimuslimskt hat” (haine antimusulmane) i 

stället för detpolitiskt laddade ”islamofobi” och genom 

förkastningen av koncept som står i centrum för 

islamisternas splittrande ideologi, såsom dar al-harb 

och dar al-islam, al-wala wa-l bara (att älska och hata 

för Allahs skull) och takfir wa-l hijra (uteslutande och 

utvandring från det otrogna samhället)190. 

Inom Muslimska brödraskapets läger har stadgan 

undertecknats av det före detta UOIF och avvisats av 

Mill Gorii, som kände sig särskilt angripet på 

hänvisningen till utländsk påverkan191. Det kommer att 

vara intressant att noga följa de kommande faserna för 

att se i vilken utsträckning denna spricka återspeglar en 

ideologisk klyfta, geopolitisk rivalitet eller en stegvis 

skillnad i taktik. 

Slutligen har Frankrike vidtagit åtgärder mot 

extremistiskt material från islamistiska organisationer 

som sprids runtom Europa. Under de senaste åren har 

en rad satellit-tv-stationer som stöder Muslimska 

brödraskapet lanserats i Turkiet, med avsikten att sända 

internationellt. Den första som var verksam där, 

Rabea TV, togs bort från sändningssystemet Eutelsat 



 

 

efter det att de franska myndigheterna ansåg att det 

visade våldsamma bilder. I de befintliga kanalerna 

förekommer våld, antivästliga teman och antisemitism 

ofta192.
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Irland 

Irland är inte det första land man tänker på när man 

talar om islam eller dess politiska manifestationer. Ett 

historiskt sett romerskkatolskt land som har blivit 

alltmer sekulärt under de senaste årtiondena har 

upplevt en mindre andel muslimsk migration än andra 

västeuropeiska stater. Irland är dock den nation där 

Muslimska brödraskapet har förlagt kärnan av sin 

teologiska verksamhet i Europa  Europeiska 

fatwarådet  som diskuterades tidigare i denna rapport. 

ECFR har sin bas vid det islamiska kulturella 

centrumet i Clonskeagh i Dublin. Dublinbosatta 

Hussain Halawa är dess nuvarande generalsekreterare. 

Den irländska forskaren Mark Humphrys rapporterar 

att en norsk-syrisk kvinna, Sara Azmeh Rasmussen år 

2011 motsatte sig centrumet som på grund av ECFFR:s 

stöd för dödsstraff för homosexuella. Efter ett möte 

med Hussain Halawa rapporterade norska medier att 

hon hade fått höra att hon var sjuk, och att sharian för 

dem som ”tvingar på” homosexualitet på andra endast 

fastställer ett straff: dödsstraffet193. År 2018 

argumenterade dr. Ali Selim vid det islamiska 

kulturella centrumet på irländsk tv för kvinnlig 

omskärelse och klagade över att pressens bevakning 

kritiserade denna praxis194. 

Trots dessa attityder har den irländska staten ofta 

bjudit in centrumets imam Hussain Halawa att delta i 

officiella evenemang, till exempel 2019 när han läste 

ur Koranen på Irlands nationella minnesdag, när 
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nationen hedrar alla de irländska män och kvinnor som 

dödats i konflikter195. År 2016 besökte den irländske 

presidenten Michael D Higgins Clonskeagh-centrumet 

och lovordade det något motsägelsefullt för att det 

”bekämpar fördomar”196. 

Sverige 

Sverige är ett av de EU-länder som har störst andel 

muslimer per capita då de utgör mer än åtta procent av 

landets befolkning197. Detta har i kombination med en 

tradition av mångkulturell politik skapat en grogrund 

för islamistiska organisationers infiltrering i landet. 

Muslimska brödraskapets nätverk har varit aktivt i 

Sverige sedan slutet av 1970-talet. En av de första MB-

kampanjerna var spridningen av broschyrer där 

muslimer uppmanades att ”underkasta sig” tron – som 

beskrivs som ett ”allomfattande” tankesystem, och att 

undvika att följa sekulära regler och utöva en sträng 

kontroll över flickor198. 

Sedan dess har Muslimska brödraskapet utvecklat ett 

nätverk av organisationer som i hög grad upprätthålls 

av staten och de lokala myndigheterna, ekonomiskt och 

organisatoriskt199. Den mest relevanta är Islamiska 

Förbundet i Sverige (IFiS), som grundades 1987 i 

Stockholm som ett sätt att tillhandahålla en offentlig 

organisationsstadga för MB:s olika organ i Sverige200. 

Enligt dess stadgar är IFiS en grundande medlem i 

FIOE och följer dess allmänna riktlinjer. Dessutom har 

en av de mest framstående medlemmarna av det 



 

 

svenska MB-nätverket och ordförande för Islamiska 

Förbundet i Sverige Mahmoud Aldebe201 uttryckligen 

uttalat följande: 

 
Muslimska brödraskapet är etablerat i Sverige 

under namnet Islamiska Förbundet i Sverige. 

Den stora moskén i Stockholm ägs, 

kontrolleras och styrs i dag av Islamiska 

Förbundet, som har sina rötter i Muslimska 

brödraskapet, Ikhwan al-Muslimun, som är en 

religiös rörelse som har en inneboende social 

och politisk inriktning. Företrädare för 

Islamiska Förbundet är aktiva i stora delar av 

det organiserade islam i Sverige. De 

kontrollerar bland annat Förenade Islamiska 

Föreningar i Sverige (FIFS), Ibn Rushd 

Studieförbund (IR), Sveriges Unga Muslimer 

(SUM), Stockholmsmoskén och 

Göteborgsmoskén. Genom sina 

medlemsorganisationer styr de Sveriges 

muslimska råd202. 

Detta öppna brev från Aide belyser också strukturen för 

och följderna av MB-nätverket i Sverige. 

Både Aldebe och IFiS förkroppsligar i högsta grad 

Ikhwans övertygelse om muslimer och deras 

förhållande till resten av samhället. På 1980-talet skrev 

Aldebe i samarbete med den tidigare svenska 

immigrationsstyrelsen en text om att ”förstå islam” där 

han beskrev det som ett allomfattande regelsystem som 

mänskligheten måste följa i alla aspekter av livet203. 

Han upprepade dessa begrepp i en öppen skrivelse som 

skickades till den svenska riksdagen 2016, där han gick 
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så långt som att kräva en sharia-kompatibel separat 

uppsättning lagar för muslimer, inklusive uppdelning 

av pojkar och flickor vid simlektioner, hemskolning på 

arabiska för muslimska barn och skilsmässor som 

godkänns av en imam204. 

År 2016 och 2017 beställde den svenska 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ett 

administrativt organ under justitieministeriet med 

ansvar för nationell säkerhet) två rapporter om 

Muslimska brödraskapet i Sverige. Rapporterna ger en 

negativ bild av islamisternas verksamhet och mål i 

landet. De belyser den splittrande roll som islamistiska 

organisationer har och som har skapat 

 
en parallell samhällsstruktur som konkurrerar 

med resten av samhället om svenska 

medborgares värdesystem. På så sätt utgör 

MB:s aktivister en långsiktig utmaning när det 

gäller landets sociala sammanhållning.205 

Enligt studierna beror detta huvudsakligen på en 

splittrande retorik som reducerar muslimer och ställer 

dem mot resten av samhället, i syfte att förhindra att de 

integreras i det senare206. I rapporterna betonas vidare 

det hot som organisationer kopplade till Muslimska 

brödraskapet utgör mot liberala demokratiska 

värderingar, och staten kritiseras för att indirekt stödja 

denna strävan: 

 
ett dilemma med att ge MB-associerade 

organisationer möjlighet att utveckla sin 



 

 

verksamhet är att det innebär att staten (eller 

andra finansiärer) erbjuder skattefinansiering 

till en liten grupp aktörer som sprider budskap 

som undergräver samhällets dominerande 

värden. De värderingar som aktivister i MB-

associerade organisationer ifrågasätter rör 

yttrandefriheten i religiösa frågor, värdet av 

jämställdhet mellan män och kvinnor, synen på 

homosexualitet och sexuella minoriteter samt 

antisemitiska uttryck207. 

Författarna hävdar att statens och de lokala 

myndigheternas stöd till Ikhwan – ett fenomen som 

förekommer överallt i Europa – har nått sin ”yttersta 

punkt” i Sverige, och det är direkt ansvarigt för att ha 

förhindrat etableringen av andra former av islam än ”de 

så kallade moderata islamisterna som MB 

representerar”208. 

En ytterligare informationskälla om Muslimska 

brödraskapet i Sverige är Pierre Durrani, som har talat 

öppet om sin tid i organisationen.209 Efter att ha varit 

framträdande som styrelseledamot i Sveriges Unga 

Muslimer anslöt sig Durrani till Ikhwan, efter att ha 

studerat vid European Institute for Human Sciences. I 

Sverige hade Muslimska brödraskapet en relativt 

sofistikerad men samtidigt fullständigt hemlig struktur 

som liknade modergruppen i Egypten210. Dess privata 

sammanträden hölls på arabiska, inte svenska, och 

Durrani deltog i möten där rasistiskt språk användes 

om både svenskar och afrikanska muslimer211. En 

annan avhoppare från Ikhwans svenska kretsar, 

Pernilla Ouis, ansåg att organisationen var antisvensk 

och misogyn. Som kvinna var hon aldrig medlem, 
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208 Norell, Carlbom, and Durrani, The Muslim Brotherhood in Sweden, s. 19. 
209 Se kapitel fem i Vidino, L., The Closed Circle. 

210 Ibid., s. 91. 

211 Ibid., p. 96–97. 

212 Ibid., s. 148. 

213 Ibid., s. 103. 

214 Cameron, D., For the record, William Collins, London, 2020. 

215Premiärministerns kansli, 2015, op. cit. 

”utan en kugge i det svenska brödraskapets maskin”.212 

Durrani förklarar att Sverige är en idealisk plats för 

Muslimska brödraskapets islamiseringsprocess, då 

Ikhwan getts status att förklara islam för en nationalstat 

med mångkulturalism fastställd i dess inställning till 

minoriteter. Lorenzo Vidino drar slutsatsen att 

bröderna utnyttjar begreppet mångkulturalism som det 

bästa sättet att främja denna agenda för att skapa ett 

parallellt samhälle som drivs av dem och finansieras av 

den svenska staten213. 

Storbritannien 

 

Svårigheterna med att bedöma Muslimska 

brödraskapet i europeiska länder exemplifieras av 

Storbritanniens historia. Den före detta brittiska 

premiärministern David Cameron skriver i sin 

självbiografi att den brittiska regeringens 

förhållningssätt till MB var djupt förvirrat214, med 

vissa regeringsavdelningar som inte ville arbeta med 

det, andra som ville samarbeta med Ikhwan på grund 

av deras framsteg i Mellanöstern och deras ökande 

inflytande i delar av Storbritannien. 

År 2015 offentliggjorde den brittiska regeringen 

delvis en rapport som Cameron hade hoppats skulle 

leda till en enhetlig strategi: Muslim Brotherhood 

Review: Main Findings215. Skriven av en tidigare hög 

diplomat, Sir John Jenkins, och Charles Farr, 

generaldirektör för kontoret för säkerhet och 

terrorismbekämpning vid inrikesministeriet, fann i 

rapporten att Muslimska brödraskapet och dess 

medarbetare under 1980-talet och i början av 1990-



 

 

talet utvecklade en ny strategi för inrikes engagemang 

i de västliga samhällena och att det uttalade syftet med 

samarbetet inte bara var att främja Muslimska 

brödraskapet i andra länder utan också att bibehålla 

muslimska samhällsgruppers autonomi. Av de nya 

organisationer som grundades i Storbritannien visade 

sig en öppet tillhöra Muslimska brödraskapet och 

medlemskap i Muslimska brödraskapet förblev (och 

förblir fortfarande) en hemlighet216. 

Denna hemlighetsfulla politik i Storbritannien har 

nästan säkert överförts till den europeiska kontinenten. 

Författarna ansåg också att Federation of Islamic 

Organisations in Europe (FIOE) hade inrättats av 

brödraskapet och att Europeiska fatwarådet (ECFR) 

var ett annat paneuropeiskt muslimskt 

brödraskapsorgan i Europa, avsett att ge religiös och 

social vägledning till muslimer bosatta i Europa217. 

I rapporten betonas de ideologiska banden mellan 

Ikhwan och jihadism till följd av Hassan al-Bannas 

läror: Hassan al Banna accepterade den politiska nyttan 

av våld, och brödraskapet utförde attacker, inbegripet 

politiska mord och mordförsök mot egyptiska statliga 

mål och både brittiska och judiska intressen under hans 

livstid. Det klargör också att Qutbs uppfattning om 

jihad var varken enbart andlig eller defensiv, och att 

hans åsikter, även om de ibland har omtolkats, aldrig 

har blivit institutionellt förkastade av Muslimska 

brödraskapet, att de fortsättningsvis uttryckligen stöds 

av många högt uppsatta personer i Muslimska 

brödraskapet och att Qutbs ideal förblir centrala för 

Muslimska brödraskapets undervisning.218 

Författarna drar slutsatsen att aspekter av 

Muslimska brödraskapets ideologi och taktik, i detta 

land och utomlands, strider mot våra värderingar och 

har stridit mot våra nationella intressen och vår 

nationella säkerhet219.

 

 

 

 

 

                                              
216 Ibid., points 22–23. 

217 Ibid., punkt 31. 

218 Ibid., punkt 16. 

219 Ibid., punkt 39. 



 

 

 

  



 

 

KAPITEL # 5 

EU-institutioner och Muslimska 
brödraskapet

 EU-finansiering till organisationer 
kopplade till MB  
 
Trots de problem som framförts i tidigare kapitel och 

erkännandet i flera europeiska länder av hur 

problematiskt Muslimska brödraskapet är, visar EU-

institutionerna ett fortsatt engagemang för och stöd till 

organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet. 

De mest synliga exemplen förekommer i form av direkt 

finansiering. 

 

Islamic Relief 

Enligt kommissionens system för finansiell 

öppenhet220 mottog Islamic Relief Germany under 

2019 EU-finansiering på över en halv miljon euro. År 

2018 beviljade Europeiska kommissionen 400 000 

euro till Islamic Relief Worldwide och 340 000 euro 

till Islamic Relief Germany. Inom ramen för EU:s 

förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika gav den 

dessutom stöd till Islamic Relief Kenya som en del av 

                                              
220 Financial Transparency System (FTS) – Europeiska kommissionen, tillgänglig den 22 mars 2021, https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm. 

221 Providing Opportunities and Inspiring Young People in Coastal and Northern Kenya, text, EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika – Europeiska 

kommissionen, 18 april 2018, https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/providing-opportunities-and-inspiring-young-people-coastal-and-northern-

kenya_en. 

222Angående The Forum of Muslim Youth and Student Organisations (Femyso), Charles Tannock MEP, Europaparlamentet, parlamentsfrågor, 11 november 2014, 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-009044_EN.html?redirect%201/. 

223All information är allmänt tillgänglig på: Financial Transparency System, Europeiska kommissionen, tillgänglig på: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm, 

senast besökt: den 1 april 2021. 

ett treårigt initiativ för ungdomsutbildning.221 

I nästa kapitel kommer vi att tillhandahålla en 

specifik analys av Islamic Relief, dess band till 

Muslimska brödraskapet och extremism, samt 

ytterligare detaljer om EU:s inblandning i 

organisationen. 

  

Forum of European Muslim Youth and 

Student Organisations (FEMYSO)  

  
Frågor har ställts i Bryssel vad gäller finansieringen av 

FEMYSO. År 2014 skrev den dåvarande konservativa 

parlamentsledamoten för London Charles Tannock till 

Europeiska kommissionen och noterade pengar som 

Europeiska ungdomsstiftelsen betalade till FEMYSO, 

ett projekt som finansierades av Europarådet,222 och 

frågade om Europeiska kommissionen också stödde 

gruppens arbete. FEMYSO har mycket riktigt mottagit 

betydande finansiering från Europeiska 

kommissionen. Kommissionens system för finansiell 

öppenhet avslöjar följande:223 



 

 

 

Oro vad gäller dessa belopp har kvarstått. År 2017 

svarade Europeiska kommissionen som följer: 

 
Religiösa organisationer är värdefulla partner i 

EU-institutioner insatser för att nå ut till 

ungdomar och ta itu med social utestängning, 

marginalisering och bekämpning av alla 

former av diskriminering. Kommissionen 

bekräftar att företrädare för Forum of European 

Muslim Youth and Student Organisations 

(FEMYSO) har bjudits in till kommissionens 

evenemang och verksamhet på området för 

antirasism, antidiskriminering, utbildning och 

ungdomspolitik224. 

Samtidigt som kommissionen inte förnekade 

FEMYSO:s kopplingar till Muslimska brödraskapet 

försökte den också avvärja kritik mot dem som den är 

villig att både arbeta med och finansiera: 

                                              
224 Parlamentsfrågor: Svar från Moedas för kommissionens räkning, frågereferens E-009234/2016(ASW), Europaparlamentet, 12 april 2017, 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-009234-ASW_EN.html?redirect. 

225 Parlamentsfrågor: Svar från Moedas för kommissionens räkning, frågereferens E-009234/2016(ASW), Europaparlamentet, 12 april 2017, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-009234-ASW_EN.html. 

226 Franz Obermayr (NI), parlamentsfråga E-007227-15: Financial Support for the Islamophobia Monitoring and Action Network (IMAN), Europaparlamentet, 5 maj 

2015, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007227_EN.html. 

 
Förteckningen över personer, grupper och 

enheter som är föremål för särskilda åtgärder 

för att bekämpa terrorism ses regelbundet över 

och uppdateras genom rådets (Gusp) beslut 

2016/1136 av den 12 juli 2016. Muslimska 

brödraskapet och FEMYSO omfattas inte av 

EU:s restriktiva åtgärder)225. 

Under 2012 medfinansierade kommissionen med 

70 187,25 euro ett projekt om Islamophobia 

Monitoring and Action Network (Iman), som drivs av 

FEMYSO och Collectif Contre ilslamophobie en 

France (CCIF)226.  

Det är värt att notera att CCIF har upplösts av den 

franska regeringen i efterdyningarna av mordet på 

Paty, på grund av dess ”fleråriga islamistiska 

propaganda”, dess förbindelser med ”vissa medlemmar 

av den jihadistiska sfären” och med radikala 

predikanter som förespråkar stening, dess offentliga 

främjande av homofobiska och antisemitiska diskurser, 

ÅR BELOPP (I EURO) PROGRAM 

2007 35 000 Aktiv ungdom 

2008 5 652,50 Aktiv ungdom 

2010 35 000 Aktiv ungdom 

2012 78 925 Grundläggande rättigheter och säkerhet 

2014 49 881 Erasmus+ 

2015 35 000 Erasmus+ 

2017 35 000 Erasmus+ 

2019 14 398 Europeiska kommissionens generaldirektorat för 
rättsliga frågor och konsumentfrågor. SAMMANLA

GT 
288 856,50  

 

FIGUR 1 

Europeiska kommissionens finansiering till 
FEMYSO. 
 



 

 

dess tvetydiga relativisering av terroristhandlingar och 

dess passivitet gentemot kommentarerna i dess sociala 

nätverk där dess följare gladde sig över morden på Paty 

och Charlie Hebdos journalister227.  

 

 

The Islamic University of Gaza (IUG) 

En annan MB-associerad mottagare av EU:s 

skattebetalares pengar är The Islamic University of Gaza, 

som erhöll 88 338 euro 2018 och 490 612 euro 2019 för 

fyra olika projekt. IUG har också tagits med i Erasmus+-

programmet, där det har fått finansiering som en del av 

projektkonsortier228. Under 2019 besökte EU:s 

delegation stolt den första europeiska Erasmus+-

studenten som var på utbyte vid IUG.229 

När vi diskuterar IUG talar vi om en institution som 

Reuters har beskrivit som en viktig kulturell symbol för 

Hamas230. IUG:s kopplingar till det av EU svartlistade 

Hamas (en palestinsk gren av Muslimska brödraskapet) 

har dokumenterats i stor utsträckning genom en rapport 

från Meir Amit Intelligence and Terrorism Information 

Center från 2020, i vilken man också kritiserade det 

kontinuerliga stöd som universitet mottagit från EU231. 

Det är intressant att notera att kommissionen när den 

utfrågades av en parlamentsledamot om förbindelserna 

mellan IUG och Hamas skickligt undvek att berör 

                                              
227 Gérald Darmanin, twitterinlägg, 2 december 2020, https://twitter.com/GDarmanin/status/1334108451614633986. 

228 Romor, Islamic University of Gaza, tillgänglig den 22 mars 2021, http://romor.iugaza.edu.ps/romor/. Joint MSc in Software Engineering, text, Erasmus+ – 

Europeiska kommissionen, tillgänglig den 22 mars 2021, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details_en. 

229 EU Delegation Visits the First Erasmus+ Student Ever in a University in the Gaza Strip, EU Neighbours, tillgänglig den 22 mars 2021, 

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/eu-delegation-visits-first-erasmus-student-ever-university-gaza-strip. 
230 Reuters Staff, Israel Bombs Islamic University in Gaza: Hamas, Reuters, 28 december 2008, https://www.reuters.com/article/us-palestinians- 

israel-university-sb-idUSTRE4BR2F920081228. 

231 The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, The Islamic University of Gaza, A Hamas Stronghold, Has Been Supported by the EU for Years, 

10 september 2020, https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2020/09/Ef_202_20.pdf. 

232 Kommissionsledamot Štefan Füle för Europeiska kommissionens räkning, Answer to Parliamentary Question No E-008381/12, Europaparlamentet, 11 december 

2012, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2012-008381-ASW_EN.html. 

233 The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre, op. cit. 

234 Westrop, S., The Real Islamophobia, The Jerusalem Post, 29 oktober 2012, https://www.jpost.com/blogs/fighting-back/the-real-islamophobia-365217. 

235Uppgifter från öppenhetsregistret. 

frågans förtjänstfullhet232. Ändå attackerade den 

israeliska armén IUG 2008 med motiveringen att dess 

vetenskapliga fakultet hade använts för att utveckla 

vapen, som också lagrades i universitetets lokaler. 

Tidigare hade Fatah, i strider inom Palestina och innan 

Hamas tog full kontroll över Gazaremsan, konfiskerat 

vapen som lagrats på universitetet233. 

The Lokahi Foundation 

En enhet som nyligen mottagit EU-finansiering och 

som har kopplingar till Muslimska brödraskapet är 

Lokahi-stiftelsen som är baserad i Förenade 

kungariket. År 2008 ifrågasatte en brittisk 

parlamentsledamot den brittiska regeringens stöd till 

Lokahi Foundation på grund av dess kopplingar till 

MB-associerade grupper och individer såsom Cordoba 

Foundation, IslamExpo och Tariq Ramadan234. Dessa 

band har inte hindrat EU från att bevilja Lokahi-

stiftelsen mer än 779 000 euro under tvåårsperioden 

2017–2018235. 

År 2019 inrättade EU:s höga representant/vice 

ordförande Federica Mogherini plattformen för globalt 



 

 

utbyte om religion i samhället i partnerskap med 

Lokahi-stiftelsen. Den franska prosekulära Comité 

Laïcité Republique har kallat plattformen en 

antisekulär tickande bomb236.  

The Muslim Association of Ireland och 

”sharia-strategin” för radikalisering  

 

Trots att detta fall är äldre är det betydelsefullt 

eftersom det visar att Europeiska kommissionen ibland 

är fullt medveten om den finansierar projekt som 

främjar islamism  som åtminstone i den ideologiska 

bemärkelsen sprider sharia. Under 2012 beviljade GD 

Migration och inrikes frågor 449 816 euro till Muslim 

Association of Ireland Friendly Society (MAI) för ett 

projekt med titeln Shariah-Based Communicative 

Approach to Prevent and Fight Contemporary Forms 

of Radicalization Leading to Home-Grown Terrorism 

in the EU.237  

MAI är medlem av FIOE238 och har kopplingar till 

det islamiska kulturella centrumet i Irland239, 

organisationen som är värd för Europeiska fatwarådet 

                                              
236 Lee, M., America Must Avoid the EU’s Embrace of Political Islam, Middle East Forum, 22 januari 2020, https://www.meforum.org/60335/america-must-avoid-
eu-embrace-of-political-islam. 

237 Virgili, T., Facing the Same Hydra Monster, i Mission Impossible? Repairing the Ties between Europe and Israel, red. Fiamma Nirenstein, 2018. 

238 The Muslim Association of Ireland- MAI, Council of European Muslims, tillgänglig den 6 april 2021, http://eumuslims.org/en/members/members-and-

partners/muslim-association-ireland-mai. 

239 Merley, S., The Muslim Brotherhood in Ireland, Global Muslim Brotherhood Research Center, 2009, s. 1, https://www.globalmbresearch.com/wp-

content/uploads/2015/04/MB-in-Ireland_final.pdf. 

240Se nedan alla parlamentsfrågor om detta och tillhörande mediebevakning. 

Lars Adaktusson (EPP), parlamentsfråga E-007497-17: Förebyggande av radikalisering i EU:s program SAFFRON, 5 december 2017, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007497_SV.html. 

Lars Adaktusson (PPE), parlamentsfråga E-000754-18: EU:s SAFFRON-program för att förebygga radikalisering, 7 februari 2018, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000754_SV.html. 
Patricia Lalonde (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Jean-Marie Cavada (ALDE), Dominique Riquet (ALDE), 

Thierry Cornillet (ALDE), María Teresa Giménez Barbat (ALDE), parlamentsfråga E-000108-18: Presentation of the Muslim Brotherhood Organisation in the 

Video “Jihad” #Spot7 of the SAFFRON Project’s #HeartofDarkness Campaign, Europaparlamentet, 10 januari 2018, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000108_EN.html. 

Louis Michel (ALDE), parlamentsfråga E-000275-18: Presentation of the Muslim Brotherhood Organisation in the Video “Jihad”, #Spot7 of the Saffron Project’s 

#HeartofDarkness Campaign, Europaparlamentet, 18 januari 2018, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000275_EN.html. 

Crisp, J., EU-Funded Anti-Terror Videos Accused of Being “Isil Recruitment Tools”, The Telegraph, 22 januari 2018, 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/22/eu-funded-anti-terror-videos-accused-isil-recruitment-tools/. 

Cicchetti, E., Così i video anti-terrorismo finanziati dall’Ue rischiano di incoraggiare nuovi jihadisti, Il Foglio, 23 januari 2018, 

https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/01/23/video/video-anti-terrorismo-finanziati-europa-rischiano-incoraggiare-jihadisti-174676/. 

och som har varit värd för International Union of 

Muslim Scholars. Det är inte uppenbart begripligt 

varför Europeiska kommissionen finansierar och 

stöder ”sharia-baserade” projekt som genomförs av 

MB-relaterade organisationer. 

”Saffron-projektet”: urskuldande av MB?  

Ibland går stödet från Europeiska kommissionen till 

islamistiska organisationer, deras sympatisörer och 

oavsiktliga medhjälpare inte obemärkt. År 2018 blev 

kommissionen inblandad i en storm av kontroverser på 

grund av antiradikaliseringsprojektet ”Saffron”, som 

medfinansierades av EU:s fond för inre säkerhet. 

Parlamentsledamöter och pressartiklar uppskattade att 

vissa videor i Saffrons kontranarrativa YouTube-

kampanj som kallades #Heartofdarkness, faktiskt 

kunde läsas som tillhandahållande motiveringar till 

jihadism och urskuldande av Muslimska 

brödraskapet.240 I synnerhet den senare var 

huvudpersonen i en video som utgavs för att förklara 

konceptet jihad men som de facto var en plattform för 



 

 

MB, som framhölls som en pacifistisk organisation. 

I ett sällsynt medgivande erkände kommissionen att 

den var medveten om de farhågor som uppstått till följd 

av videon #spot7’Jihad, och av #Heartofdarkness-

kampanjen i stort. Följaktligen begärde kommissionen 

att det verkställande konsortiet skulle lämna 

klargöranden och hotade att vidta nödvändiga åtgärder 

om det efter granskning av slutrapporten och dess 

resultat skulle visa sig att det förelåg avtalsmässiga 

eller andra brister.241 Detta ledde till att videorna togs 

bort från YouTube, där de hittills inte har laddats upp 

igen. 

Islamophobia Report-skandalen 

Den största skandalen på senare tid var kanske 

kommissionens inblandning i rapporten om islamofobi 

som publicerades 2018 av den turkiska tankesmedjan 

SETA.242 Den senare är känd för att stå nära president 

Recep Tayyip Erdogan243, och dess årliga rapport om 

islamofobi skulle mer exakt kunna beskrivas som en 

rapport om ”Ikhwanofobi”244, i det avseende att den 

                                              
241 Kommissionsledamot Dimitris Avramopoulos för kommissionens räkning, Answer to Parliamentary Questions No E-000108/18, E-000275/18, 

Europaparlamentet, 

6 april 2018, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000108-ASW_EN.html. 

242 Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 

243 Topcu, E., Erdogan’s AKP Basks in Glow of Think Tank Financed by Influential Family, DW Finds, Deutsche Welle, 14 november 2019, 

https://www.dw.com/en/erdogans-akp-basks-in-glow-of-think-tank-financed-by-influential-family-dw-finds/a-51258757. Bülent Mumay, Opinion: 

What’s next for Journalism in the Erdogan Era?, Deutsche Welle, 11 juli 2019, https://www.dw.com/en/opinion-whats-next-for-journalism-in-theerdogan-era/a-

49554127-0. 

244 Colombo, V., Ikhwanophobia : A Neologism Not to Be Underestimated, Ikhwan Info (blog), 31 augusti 2015, https://ikhwaninfowhoswhoen. 

data.blog/2015/08/31/ikhwanophobia-a-neologism-not-to-be-underestimated/. 
245 Offener Brief an von Der Leyen: Unterstützen Sie Den “Islamophobia Report” Nicht!, Die Presse, 11 december 2019, 

https://www.diepresse.com/5736354/offener-brief-an-von-der-leyen-unterstutzen-sie-den-islamophobia-report-nicht. 

246 Panel: Countering Anti-Muslim Racism in Europe, SETA, 19 februari 2019, https://www.setav.org/en/events/panel-countering-anti-muslim-racism-in-europe/. 

Islamophobiebericht Im Europäischen Parlament Präsentiert, KISMET Online – Das Muslimische Lifestylemagazin (blogg), 22 januari 2020, 

https://www.kismetonline.at/islamophobiebericht-im-europaeischen-parlament-praesentiert/. Presentation of Islamophobia Report 2015, European Islamophobia 

Report (blogg), tillgänglig den 22 mars 2021, https://www.islamophobiaeurope.com/events/presentation-of-islamophobia- 

report-2015/. 

247 Kommissionsledamot Johannes Hahn för Europeiska kommissionens räkning, Answer to Parliamentary Question P-003384/19, Europaparlamentet, tillgänglig 

den 22 mars 2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-003384-ASW_EN.html. 

248 Offener Brief an von Der Leyen: 

censurerar kritik mot Muslimska brödraskapet och det 

turkiska AK-partiet.245 

Olika upplagor av islamofobirapporten har lagts 

fram i Europaparlamentet av parlamentsledamöter från 

Progressiva förbundet av Socialdemokrater (S&D) och 

Europeiska gröna partiet.246 Upplagan från 2018 fick 

dessutom ekonomiskt stöd på 126 951,81 euro från 

Europeiska kommissionen247 och bär en logotyp med 

en gemensam turkisk–europeisk flagga och en bildtext 

som anger att projektet finansieras av Europeiska 

unionen. 

Offentliggörandet av rapporten gav upphov till en 

livlig reaktion från medierna, muslimska motståndare 

till islamism och EU-politiker. I en öppen skrivelse till 

kommissionens ordförande Ursula von der Leyen 

fördömde en grupp tyska forskare och muslimska 

intellektuella EU:s stöd till en rapport som, under 

definitionen ”islamofobi”, klumpar samman både 

högerextremister och reformistiska muslimer. De 

kritiserade också rapportens bristfälliga metodik och 

sammanblandningen av diskriminering av muslimer 

med kritik av religiösa principer och politisk islam, 

under den gemensamma nämnaren ”islamofobi”.248 



 

 

Parlamentsfrågor som ifrågasätter kommissionen om 

motiveringen för dess stöd har ingetts av ett brett 

spektrum av parlamentsledamöter från grupperna 

ECR249, PPE250, ID251 och S&D252.  

Olika typer av engagemang 

EU:s engagemang i Muslimska brödraskapet har inte 

bara tagit formen av finansiering. Enskilda personer 

och organisationer som cirkulerar runt MB är 

regelbundet närvarande vid EU:s institutioner och 

organ, i olika former. Nedan rapporterar vi om ett antal 

fall, som vi anser vara viktig bakgrundsinformation för 

att få en uppfattning om vilken typ av förbindelser som 

förekommer mellan EU:s tjänstemän och institutioner, 

och Ikhwans nätverk.  

Reklam för islamism vid ett av Europeiska 
utrikestjänstens seminarium 

Den 18 oktober 2017 anordnade Europeiska 

utrikestjänsten, i samarbete med Europeiska institutet 

för offentlig förvaltning (EIPA), ett seminarium om 

politisk islam och islam i politiken för personal vid 

Europeiska utrikestjänsten och Europeiska 

kommissionen253. Det är värt att redogöra för ett långt 

utdrag ur reklammaterialet för evenemanget: 

                                              
249Nicola Procaccini (ECR), Raffaele Fitto (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Pietro Fiocchi (ECR), Parlamentsfråga E-003739/2019: Funding of the “European 

Islamophobia Report 2018” by the European Union, Europaparlamentet, 8 november 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-

003739_EN.html. 
250 Lukas Mandl (PPE), parlamentsfråga P-003384-19: European Islamophobia Report, Europaparlamentet, 21 oktober 2019, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-003384_EN.html. Lukas Mandl (PPE), parlamentsfråga P-004112/2019: Funding of the European 

Islamophobia Report, Europaparlamentet, 28 november 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-004112_EN.html. Angelika Winzig (PPE), 

parlamentfråga E-003946/2019: Information on Funding, Europaparlamentet, 20 movember 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-

003946_EN.html. 

251 Angelo Ciocca (ID), parlamentsfråga E-003744/2019: EU Funds for Study Defending Islam, Europaparlamentet, 8 november 2019, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003744_EN.html. 

252 Niels Fuglsang (S&D), Christel Schaldemose (S&D), parlamentsfråga E-003759/2019: Allocation of EU Pre-Accession Assistance to the Turkish Think-Tank 

SETA, Europaparlamentet, 11 november 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003759_EN.html. 

253Seminariets program och material har tillhandahållits författarna av en EU-tjänsteman under anonymitet. 

Seminariet var 

 

 
utformat för att utmana ofta påträffade 

uppfattningarna om såväl politisk islam som 

islam i politiken. Den första är uppfattningen att 

demokrati på något sätt är oförenligt med islam. 

Detta seminarium kommer att presentera 

evidensbaserad forskning som tyder på att det 

finns ett tydligt mönster av stöd i den muslimska 

världen för shariavänlig demokrati och troende 

politiska kandidater, men inte för att politiken 

kontrolleras av skriftlärda. 

 

Ytterligare ett mål var att illustrera hur EU samarbetar 

med Muslimska brödraskapet och salafistiska aktörer i 

olika länder. På det hela taget hade seminariet fyra 

huvudmål, nämligen att förklara följande för 

deltagarna: 1) Källor till och varianter av ”muslimsk 

demokrati”. 2) Idéer för att tänka om och återuppta 

samverkan med politisk islam. 3) Hur man bör se på 

salafistiskt politiskt deltagande. 4) Inverkan på EU av 

samverkan med olika politiska uttryck av islam.  

En av utbildarna var Sondos Asem, tidigare 



 

 

kommunikationsrådgivare för det egyptiska MB-

partiet för frihet och rättvisa och president 

Mohammed Morsi. Hon har också varit redaktör för 

Muslimska brödraskapets engelskspråkiga webbplats 

Ikhwanweb254. I programmets biografiska del beskrevs 

hon uttryckligen som ”förespråkare för dialog mellan 

MB och väst”. 

Mycket av de rekommenderade behandlingarna 

verkar handla om stöd för islamister och deras 

påstådda åtagande om demokrati. Bland dem fanns 

Rached Ghannouchis From Political Islam to Muslim 

Democracy. Även om vi inte vet hur detta diskuterades 

av utbildarna, är det vi märker i det tillhandahållna 

materialet avsaknaden av de många muslimska röster 

som misstror Ennahdas demokratiska meriter och 

påstådda ”postislamistiska” väg i Tunisien. De andra 

dokumenten följde en liknande linje när det gällde att 

lovorda den ”islamiska vägen” till demokrati. Ett 

analyserade det dubbla stödet från många muslimer för 

demokrati och sharialagar [som är en exakt MB-

ståndpunkt, vilket hävdas i hela detta dokument], och 

avslutades med att hävda följande: 

 
Medan stöd för muslimsk demokratisk politik 

inte nödvändigtvis innebär stöd för 

jämställdhet mellan könen eller avancerade 

liberala normer, hävdar artikeln också att det 

inte heller innebär stöd för diktatoriska val. De 

                                              
254 United Nationals Alliance of Civilisations Fellowship, inget datum, Sondos Asem. Tillgänglig på: https://fellowship.unaoc.org/fellows/sondos-asem/, senast 

besökt: den 1 april 2021. 

255 Driessen, M. D., Sources of Muslim Democracy: The Supply and Demand of Religious Policies in the Muslim World, Democratization 25, nr 1 (2 januari 2018): 

s. 115–35, https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1334054. 

256 Vali Reza Nasr, S., The Rise of “Muslim Democracy, Journal of Democracy 16, nr 2 (2005): s. 13–27, https://doi.org/10.1353/jod.2005.0032. 

undersökningar, förklaringar och resultat som 

läggs fram här belyser den viktiga närvaron av 

en muslimsk demokratisk mittenposition i 

regionen, som förkastar sekulär demokrati och 

ett religiöst auktoritärt styre. Det är därför en 

publik som i stor utsträckning har avvisat den 

återgång till kalifatpolitiken såsom föreslagits 

av Islamiska staten, men som också har avvisat 

Bourguibas och Ataturks sekulära moderna 

visioner. Om demokratin är regionens framtid, 

såsom den muslimska allmänheten hoppas, 

kommer mobiliseringen av denna muslimska 

demokratiska mitt att vara nyckeln till dess 

uppbyggnad. 255 

På samma sätt var slutsatsen av en annan 

förberedande behandling följande: 

 
Det är den muslimska demokratin och inte de 

knakande och spröda auktoritära krafter genom 

vilka den muslimska världen i så hög grad 

präglas av – som ger hela världen dess bästa 

hopp om en effektiv drivkraft mot radikal och 

våldsam islamism. Muslimsk demokrati ger en 

modell för pragmatiska förändringar. Denna 

förändring kommer i sin tur att vara 

föregångaren, inte efterföljaren, för mer liberalt 

islamiskt tänkande och utövande256. 



 

 

En av panelerna, som betydelsefullt nog betecknades 

”Främjande av salafistiskt politiskt deltagande: 

utmaningar och framtidsutsikter”, som syftade till att 

ge ”förslag för att skapa utrymme för salafistiska 

ståndpunkter i politiken”. I PowerPoint-presentationen 

identifierades Jyllandspostens Muhammedkarikatyrer 

som ett exempel på ”demonisering” av muslimer, 

fördömdes ”underrepresentationen av salafistiska 

strömningar på den politiska arenan” och 

uppmuntrades involverandet av ”deltagande salafister” 

i politik och fredsfrämjande projekt. I dokumentet som 

var kopplat till presentationen hävdades följande:  

 
I västvärldens politiska kretsar råder nervositet 

vad gäller att främja salafisters politiska 

deltagande. Delvis hänger detta samman med en 

tveksamhet att stödja politiska ståndpunkter som 

verkar strida mot västerländska värderingar, till 

exempel vad gäller mäns och kvinnors ställning 

och rättigheter. Alla aktörer som menar allvar med 

demokratifrämjande måste dock acceptera att en 

konsekvent och trovärdig strategi måste inbegripa 

främjandet av att inkludera aktörer med 

alternativa perspektiv257. 

Man skulle kunna hävda att nynazistiska grupper också 

har ”alternativa åsikter” om kvinnors rättigheter och 

många andra ämnen, men lyckligtvis har vi inte sett 

påtryckningar från EU, medlemsstaterna och 

västvärldens intellektuella att främja nynazistiska 

                                              
257 Bitter, J-N. och Frazer, O., Promoting Salafi Political Participation, Policy Perspectives, april 2016, https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/PP4-5.pdf. 

gruppers politiska deltagande för att vara ”seriösa vad 

gäller demokrati”. 

För att vara tydlig kommer dessa studier säkerligen 

från respekterade forskare och presenterar legitima 

åsikter, men det är också berättigat att undra varför en 

EU-institution använder skattebetalarnas pengar för att 

organisera utbildning som bjuder in en medlem av 

Muslimska brödraskapet och endast presenterar dessa 

för att främja en positiv bild av islamister och deras roll 

i ett demokratiskt samhälle.  

  



 

 

Stödja MB som pålitliga partner 

Andra typer av engagemang är också värda att 

nämna. 

År 2017 offentliggjorde Europeiska unionens 

byrå för grundläggande rättigheter rapporten 

Utmaningar för civilsamhällesorganisationer som 

arbetar med mänskliga rättigheter i EU. I 

metodavsnittet förklaras det att rapporten 

utarbetades bland annat tack vare samråd med 

experter från det civila samhället: bland dem, 

grupperade med människorättsorganisationer och 

övervakare, hittar vi FEMYSO258. 

År 2018 anordnade Europaparlamentet ett 

europeiskt ungdomsevenemang där ungdomar 

från alla medlemsstater samlades i syfte att 

presentera och diskutera idéer om hur man ska 

göra en förändring i Europa med andra deltagare 

och med europeiska beslutsfattare, för att 

uppmuntra diskussion och debatt om heta ämnen 

och framtida EU-politik, och visa upp kulturella 

föreställningar ge prov på kulturell mångfald i 

Europa259. En panel kallad ”Säker eller fri”, med 

fokus på balansen mellan säkerhet och frihet i EU, 

anförtroddes FEMYSO och Etudiants Musulmans 

de France260 – en organisation som olika källor 

betraktar som en satellit till Muslimska 

brödraskapet och nära det före detta UOIF261. 

Samma år offentliggjorde Europaparlamentets 

utredningstjänst en studie om jämlikhet och 

kampen mot rasism och främlingsfientlighet. I 

avsnittet som ägnas åt diskriminering på grund av 

religion och övertygelse citeras den ovannämnda 

turkiska tankesmedjan SETA och European 

Forum of Muslim Women bland källor som visar 

”en växande islamofobi” (snarare än 

”antimuslimskt hat” i enlighet med den officiella 

EU-terminologin)262. 

Även om det är omöjligt att på förhand avgöra 

om detta mångsidiga samarbete mellan 

Europeiska unionen och Muslimska 

brödraskapets nätverk främst beror på okunnighet 

eller ideologisk tillhörighet, är det viktigt att öka 

medvetenheten om dess existens och att verka för 

en förändring av valet av framtida muslimska 

partner. Europeiska unionen måste utveckla en 

tydlig, värdedriven strategi för att avgöra vem den 

arbetar med.

                                              
258Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Utmaningar för civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i EU 

(Publikationsbyrån, 2017), s. 57, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-challenges-facing-civil-society_en.pdf. 
259 Europaparlamentet, det europeiska ungdomsevenemanget, juni 2018, http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/6f1c6e3e-d752-43bb-b0b8-

7b054a088acd/A5_EYE_Programme_EN2018_V27.pdf. 

260 Ibid., s. 132. 

261 Bordas, W., Ces syndicats étudiants qui pactisent avec les mouvements islamistes, Le Figaro, 11 februari 2021, https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ces-

syndicats-etudiants-qui-pactisent-avec-les-mouvements-islamistes-20210211. 

Bordas, W., L’Unef dans la tourmente après une nouvelle polémique sur l’islam, Le Figaro Etudiant, 9 mars 2021, https://etudiant.lefigaro.fr/article/l-unef-dans-la-

tourmente-apres-une-nouvelle-polemique-sur-l-islam_d8b3bf78-80cd-11eb-8f10-f2f0a839ef96/. 

Gabizon, C., Le Figaro : Les étudiants musulmans entrouvrent les portes du Cnous, UNI, december 2002, https://www.uni.asso.fr/spip.php?article127. 

262 Van Ballegooij, W. and Moxom, J., Equality and the Fight against Racism and Xenophobia (Europaparlamentets utredningstjänst, 2018), s. 80, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf. 
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KAPITEL # 6 

Islamic Relief Worldwide (IRW): 
en fallstudie 

 

Välgörenhetsorganisationen Islamic Relief grundades 1984 i den engelska staden Birmingham av en grupp muslimska 

studenter. Den är strukturerad på två sätt. En global organisation som har en egen styrelse och sedan skapar nationella 

organ i dess så kallade ”globala familj”263. Det finns filialer i cirka 15 länder eller regioner, varav fem är EU-

medlemsstater: Tyskland, Italien, Irland, Spanien och Sverige. Den europeiska finansieringen av IRW har pågått länge 

och varit mycket betydelsefull. Europeiska kommissionens system för finansiell öppenhet264 avslöjar följande 

betalningar som involverar Islamiska hjälpen, totalt över 40 miljoner euro: 

  

FIGUR 2 

Europeisk finansiering till Islamic Relief 

ÅR BELOPP (I EURO) FINANSIERINGSKÄLLA PROGRAM 

2019 550 000 till IR 
Deutschland 

Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

Humanitärt bistånd 

2018 740 000 (400 000 till 
IRW, 350 000 till IR 
Deutschland) 

Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

Humanitärt bistånd 

2017 1 800 000 till IRW Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

Humanitärt bistånd 

2016 8 049 000 till IRW Generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling och 
generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

Humanitärt bistånd 

2015 1 100 000 till IRW Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

Humanitärt bistånd 

2014 1 225 433 till IRW Generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling och 
generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

Humanitärt bistånd 

2013 560 010 till IRW Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd 
och humanitära biståndsåtgärder, GD Europeiskt civilskydd och 
humanitära biståndsåtgärder 

Humanitärt bistånd 

2012 2 221 621 till IRW Generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling och 
generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

Instrumentet för 
utvecklingssamarbete, 
FED10, tionde EUF, 
humanitärt bistånd 

2011 3 040 011 till IRW Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd 
och humanitära biståndsåtgärder, GD Europeiskt civilskydd och 
humanitära biståndsåtgärder 

Humanitärt bistånd 

2010 3 490 289 

2 991 618 till IRW och 
498 671 till IR Yemen 

Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder och tjänsten för utrikespolitiska instrument 

Humanitärt bistånd och 
stabilitetsinstrumentet. 

2009 3 778 300 

3 378 300 till IRW 
400 000 till IRW 
Deutschland 

Europeiska kommissionen för humanitära insatser Humanitärt bistånd 

  

                                              
263Se förstasidan på Islamiska Reliefs webbplats, tillgänglig på: https://www.islamic-relief.org/, senast besökt: den 24 februari 2021. 

264 Tillgänglig på https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm, senast besökt: den 2 april 2021. 



 

 

2008 8 476 369 

8 139 049 till IRW, 
329 550 till IR 
Deutschland 

Generaldirektorat för utveckling och samarbete – Europa 
Stöd, och generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

Utveckling 
Samarbetsinstrumentet, 
EIDMR: europeiskt 
instrument för 
demokrati och mänskliga 
rättigheter, humanitärt 
bistånd 

2007 4 990 391 till IRW Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd 
och humanitära biståndsåtgärder, GD Europeiskt civilskydd och 
humanitära biståndsåtgärder 

Humanitärt bistånd 

SAMMAN
LAGT 

40 026 424   

 

Trots hisnande nivåer av bistånd från europeiska organ, 

och liknande stöd från flera medlemsstater, har Islamic 

Reliefs anseende blivit alltmer ifrågasatt. Dessa frågor 

är inriktade på dess associering med Muslimska 

brödraskapet och extremistiska kommentarer från vissa 

högt uppsatta anställda. Mediebevakning, till exempel 

i tyska medier om Muslimska brödraskapet 2019, har 

vanligtvis lett till ett ihärdigt förnekande265. En 

framträdande före detta aktivist inom Muslimska 

brödraskapet, Kamal el-Helbawy, som har 

representerat Ikhwan i Egypten, Pakistan och Förenade 

kungariket, förklarade dock följande för 

Lorenzo Vidino: 

 
IRW:s ledare, förklarar Helbawy, hör till 

brödraskapet, men de personer som kontaktar 

givare för donationer är inte nödvändigtvis ens 

muslimer. De kan vara kristna och judar eller vad 

som helst266. 

En undersökning av Islamic Reliefs ledarskap under 

dess historia avslöjar en framstående ledare inom 

Muslimska brödraskapet som central för 

organisationen. Det handlar om Essam el-Haddad 

(namnet skrivs ibland al-Haddad), en tidigare rådgivare 

till Mohammed Morsi i Egypten, som, efter att ha varit 

                                              
265 Response to Allegations of Links to Muslim Brotherhood, Islamic Relief, 18 april 2019, https://www.islamic-relief.org/response-to-allegations-of-links-to-muslim-

brotherhood/. 
266 Vidino, L., The Closed Circle, s. 47. 

267 Islamic Relief, The Global Muslim Brotherhood Daily Watch, https://www.globalmbwatch.com/islamic-relief/, senast besökt: den 1 oktober 2019. 

268 Islamic Relief: Charity/Extremism/Terror, Middle East Forum, 2018, s. 8, https://www.meforum.org/MiddleEastForum/media/MEFLibrary/pdf/Islamic-Relief-

Dossier-v3.pdf. 

269 Ibid., s. 4. 

270 Tomlinson, H., Iranian spy chief’s visit to Cairo was meant to “send a message to America”, The Times, 8 januari 2013, 

https://www.thetimes.co.uk/article/iranian-spy-chiefs-visit-to-cairo-was-meant-to-send-a-message-to-america-qxrgkws09dw. 

271 Vidino, L., The Muslim Brotherhood in the United Kingdom, GW Program on Extremism, December 2015, s. 9. 

272 Vidino, L., The Closed Circle, s. 92. 

en medgrundare till Islamic Relief Worldwide, satt i 

dess styrelse267 samtidigt som han tjänstgjorde vid 

Muslimska brödraskapets Guidance Bureau.268 Efter 

den egyptiska revolutionen återvände el-Haddad till 

Egypten från Förenade kungariket och tjänstgjorde 

som Mohammed Morsis kampanjledare i hans 

framgångsrika kandidatur i det egyptiska 

presidentvalet. För detta belönades han med den viktiga 

positionen som president Morsis utrikespolitiska 

rådgivare269. I egenskap som sådan fanns han bland 

ledarna för Muslimska brödraskapet som närvarade vid 

Ikhwans möte i december 2012 i Kairo med 

Qassem Suleimani, den dåvarande befälhavaren för 

Qudsstyrkan i Iran s revolutionsgarde270. 

Essam el-Haddad kommer från en framstående familj 

inom Muslimska brödraskapet – en av hans söner, 

Gehad, var talesman för organisationen i Egypten, 

medan en annan son, Abdullah, har spelat en liknande 

roll för organisationen från London271. Att grunda och 

leda Islamic Relief framstår som helt i linje med 

Essam el-Haddads politiska aktivitet. Han är inte heller 

ensam – enligt en svensk före detta medlem av 

Muslimska brödraskapet, Pierre Durrani, deltog två 

framstående svenska personer inom Islamic Relief 

Worldwide, Abdallah Salah och Mustafa Kharraki i 

Muslimska brödraskapets usra-möten i Sverige272. 



 

 

Eftersom detta är privata diskussionsmöten för enbart 

medlemmar skulle detta tyda på att även de potentiellt 

var medlemmar i Ikhwan. 



 

 

Islamic Reliefs skandaler 

 

Islamic Relief har nyligen genomgått en period där 

organisationen granskats kritiskt av medierna, vilka har 

avslöjat medlemmar med höga befattningar som gjort 

extremistiska och antisemitiska kommentarer. I en 

artikel från 2016 i Washington Times gjorde Islamic 

Reliefs vice VD Tayeb Abdoun reklam för 

organisationens arbete på följande sätt: 

”Hundratusentals enskilda givare runtom i världen litar 

på oss för att hjälpa människor i nöd, liksom även FN-

organ, Förenta staternas och Förenade kungarikets 

regeringar och Europeiska unionen.”273 Han betonade 

att organisationen skyr terrorism, fördömde kritiker 

och menade att de motiverades av ”islamofobi” och 

förklarade att ”Islamic Relief är stolt över sitt 

engagemang för humanitära principer om opartiskhet 

och neutralitet och sin multireligiösa strategi.274 

År 2020 nådde Abdouns 25-åriga karriär vid 

Islamic Relief sitt slut efter att han publicerat en bild av 

en kniv på sin Facebook-sida med orden ”lägg judarnas 

kroppar på toppen av bergen, så att ingen hund i 

Palestina behöver svälta”. Denna publicering ägde rum 

dagen efter en dödlig terroristattack som dödade tre 

judar i Jerusalem. Abdoun hade också tidigare 

publicerat kommentarer där han frågade om 

västländerna var ”de sanna terroristerna” och en 

retorisk fråga om skillnaderna mellan kristna, judar och 

djävulen275. 

                                              
273 Abdoun, T., Islamic Relief: A Humanitarian organisation dedicated to saving lives, 28 januari 2016, https://www.washingtontimes.com/news/2016/jan/28/tayeb-

abdoun-islamic-relief-humanitarian-organizat/. 

274 Ibid. 

275 Ben-Nun, S., Islamic aid director resigns after getting called out for antisemitism, Jerusalem Post, 15 november 2020, 

https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/islamic-aid-director-resigns-after-getting-called-out-for-antisemitism-649171. 
276 Norfolk, A. and Watts, R., Islamic Relief leader quits as Times discovers antisemitic posts, The Times, 24 juli 2020, https://www.thetimes.co.uk/article/islamic-

relief-leader-quits-as-times-discovers-antisemitic-posts-5dplrw9vv. 

277 Norfolk, A., Entire board resigns at Islamic Relief worldwide, The Times, 22 augusti 2020, https://www.thetimes.co.uk/article/entire-board-resigns-at-muslim-

charity-tnktpgb2g. 

278 The Covenant of the Islamic Resistance Movement, 18 augusti 1988, tillgänglig på: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp, senast besökt: den 5 april 

2021. 

279 Haghamed, N., Islamic Relief is a charity not a terrorist group. We’re going to court to prove it, The Guardian, 27 september 2020, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/27/islamic-relief-charity-terrorist-court-israel-palestinians. 

280 Islamic Relief» hat Kontakte zur Muslimbruderschaft, Frankfurter Rundshau, 16 april 2019, https://www.fr.de/politik/islamic-relief-hat-kontakte-zur-

muslimbruderschaft-zr-12196714.html. 

281 Bell, J., Germany cuts funding or Islamic Relief aid group over ties to Muslim Brotherhood, Al Arabiya, 7 december 2020, 

https://english.alarabiya.net/News/world/2020/12/07/Germany-cuts-funding-for-Islamic-Relief-aid-group-over-ties-to-Muslim-Brotherhood. 

Tidigare under 2020 avgick Heshmat Khalifa, en 

förvaltare vid Islamic Relief Worldwide, efter att The 

Times upptäckt att han hade lovordat Hamas, hänvisat 

till judar som ”barnbarn till apor och grisar” och 

beskrivit Egyptens president som en ”sionistisk 

hallick”276. Khalifa ersattes som förvaltare av 

Almoutaz Tayare, ordförande för Islamic Relief i 

Tyskland. En andra skandal bröt sedan snart ut, då 

granskare upptäckte att även han hade uttalat sig till 

stöd för Hamas och gjort antisemitiska kommentarer. 

Hela styrelsen för Islamic Relief Worldwide avgick i 

efterdyningarna av dessa avslöjanden.277 

Gemensamma teman verkar dyka upp i de 

skandalerna kring Islamic Relief – antisemitism, stöd 

till våld och sympati för Hamas. Det bör här noteras att 

då Hamas grundades 1988 angavs i dess grundstadga 

att det var en palestinsk gren av Muslimska 

brödraskapet278. Naser Haghamed, verkställande 

direktör för Islamic Relief Worldwide, har bestämt 

förnekat att IRW har kopplingar till terrorism, eller att 

det är knutet till Muslimska brödraskapet279. Detta är 

helt klart frågor som kräver ett definitivt svar. 

År 2019 föreslogs i tyska medierapporter att den 

federala regeringen ansåg att Islamic Relief var kopplat 

till Muslimska brödraskapet.280 Följande år framkom 

ytterligare rapporter som tydde på att de tyska 

myndigheterna skulle upphöra med finansieringen av 

välgörenhetsorganisationen på grund av farhågor om 

att Islamic Relief Worldwide (IRW) och Islamic Relief 

Germany (IRD) är kopplade till Ikhwan281. Detta har 



 

 

sedan dess följts upp av ett regeringsuttalande om att 

Islamic Relief har ”betydande personliga kopplingar 

till Muslimska brödraskapet282. Sedan dess har 

regeringen i Nederländerna meddelat att den inte 

kommer att finansiera Islamic Relief på grund av 

organisationens förbindelser283. 

I december 2020 utfärdade Förenta staternas 

utrikesministerium en förklaring från dess särskilda 

sändebud för övervakning och bekämpning av 

antisemitism. Detta fördömde Islamic Relief och 

anmärkte följande: 

 
Denna antisemitism utgör en viktig fråga 

för IRS:s alla givare och givarländer. Det 

konsekventa mönstret av att IRW:s 

ledarskap sprider den mest avskyvärda 

antisemitiska hatpropaganda får oss att 

ifrågasätta organisationens centrala 

värderingar284. 

Detta följdes av rapporter i media om att 

utrikesdepartementet inte längre skulle arbeta med 

Islamic Relief Worldwide.285 

När regeringar internationellt rör sig bort från att 

arbeta med Islamic Relief kommer frågor i allt högre 

grad att ställas om organisationens förbindelser med 

Bryssel. Hur kan Europeiska unionen rättfärdiga att 

man överför pengar från sina hårt arbetande 

skattebetalare till en organisation som är inblandad i så 

obehagliga kontroverser? Särskilt när flera av Europas 

nationella regeringar verkar distansera sig från IRW? 

                                              
282 Robin Simcox, The UK must consider further action on Islamic Relief. Counter Extremism Group, 1 mars 2021, https://counterextremism.org.uk/the-uk-must-

consider-further-action-on-islamic-relief/. 

283 Ibid. 

284 USA:s utrikesdepartement, Other release: Office of the Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism: Islamic Relief Worldwide, 30 december 2020, 

https://2017-2021.state.gov/islamic-relief-worldwide/index.html. 

285 Kredo, A., State department cuts ties with Islamic charity over anti-Semitism, Free Beacon, 18 januari 2021, https://freebeacon.com/national-security/state-

department-cuts-ties-with-islamic-charity-over-anti-semitism/. 



 

 
 



 

 

KAPITEL # 7 

Slutsatser och 
rekommendationer  

 
 

I denna rapport har vi försökt visa hur Muslimska 

brödraskapet i Europa är organiserat och hur det 

verkar. Även om alla försök att identifiera ett 

centraliserat organ som är officiellt registrerat under 

etiketten ”Muslimska brödraskapet” skulle vara 

förgäves, finns det verkligen en sfär av individer och 

organisationer som är förenade under Hassan al-

Bannas principer, och denna sfär eftersträvar ett 

gemensamt mål. Smarta ord och pragmatisk taktik bör 

inte dölja den grundläggande motsättningen mellan 

detta mål och de liberala demokratiska värderingar 

som vi värderar så högt, och som i hög grad 

dokumenterats av forskare, före detta MB-medlemmar 

och säkerhetsorgan. 

Av dessa skäl avslutar vi med en rad politiska 

rekommendationer som vi anser bör ligga till grund för 

ett heltäckande svar på det islamistiska hotet. 

• EU:s myndigheter och beslutsfattare bör inte leta 

efter ”Muslimska brödraskapet” i Europa som en 

centraliserad organisation med en enda struktur 

och medlemskort. För att identifiera den 

mångfasetterade MB-sfären bör de snarare gräva 

djupare för att få syn på gränsöverskridande 

ideologiska mönster, individuella band, 

gemensamma paraplyorganisationer och 

finansieringskällor. 

• Att förstå Muslimska brödraskapet i Europa är 

komplicerat. Detta har avsiktligt uppnåtts genom 

det hemlighetsmakeri som råder kring 

organisationen och dess tendens att verka mer 

som ett ideal än en formellt strukturerad politisk 

organisation. Detta har försvårat de europeiska 

beslutsfattarnas förståelse. EU och de nationella 

regeringarna bör beställa forskning och analys för 

att förstå Muslimska brödraskapets struktur och 

mål. Detta kommer att kräva ett mycket starkare 

engagemang från Europeiska unionen och 

medlemsstaternas inrikesministerier för att 

fokusera på islamistiska strömningar och den 

utmaning de utgör, med lämplig finansiering av 

specifik akademisk forskning. Det finns också 

anläggningar som för närvarande är outnyttjade 

men som måste tas i bruk, till exempel Europeiska 

kompetenscentrumet för motverkande av 

hybridhot. 

• Medlemsstaterna bör överväga 

rekommendationen från den parlamentariska 

gruppen för CDU/CSU och inrätta expertgrupper 

för islamism vid inrikesministerierna. EU skulle 

kunna samordna dessa insatser och ge ett 

självständigt bidrag genom att inrätta en liknande 

grupp vid GD Migration och inrikes frågor. 

• Det är avgörande att ovannämnda akademiska och 

politiska analyser inte bara fokuserar på jihadism, 

utan mer allmänt på dess ideologiska underlag, 

såsom sker när det gäller höger- och 

vänsterideologier.



 

 

• Med tanke på det antal tidigare aktivister som nu 

träder fram ur denna miljö finns det nu större 

förståelse för Ikhwans natur och långsiktiga mål. 

Europeiska unionen måste lyssna till dessa röster 

och jämföra dem med vad som sagts av vissa av 

de organisationer som företräder muslimer i 

Europa. 

• Europeiska unionen och dess medlemsstater måste 

förkasta begreppet ”grupprättigheter” och en 

mångkulturalistisk politik som splittrar samhället i 

isolerade delar. De är skyldiga att alltid se till att 

individuella rättigheter inte komprimeras under 

kommunitaristisk politik och att förkasta 

separatistiska försök som hindrar integration och 

sammanhållningen i samhället. Man måste alltid 

komma ihåg att minoriteter i muslimska 

samhällen och icke-islamistiska muslimer är de 

första offren för islamisternas intolerans286. 

• De europeiska myndigheterna på alla nivåer bör 

till varje pris undvika att det bildas religiösa 

enklaver, och se till att den nationella 

lagstiftningen har företräde. Det universella 

konceptet ”medborgarskap”, med de individuella 

rättigheter och skyldigheter det medför, får aldrig 

vika undan för kommunitariska krav. 

• Offentliga myndigheter måste granska alla 

organisationer som påstår sig företräda 

”muslimer” som sådana – med uppmärksamhet 

fäst både på deras åtagande i fråga om de liberala 

demokratiska normerna och deras faktiska 

representativitet för ett brett spektrum av lokala 

muslimer. De måste alltid säkerställa att dialogen 

                                              
286 Se även Virgili, T., Whose “Identity”? 

287 Se även Virgili, T., Lifting the Integration Veil: Outcasts from Islam in Western Europe, Wilfried Martens Centre for European Studies, Bryssel, 

2020, https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2020/06/paper_lifting_the_integration_veil-v2-web_1-1.pdf. 

288Jfr Europeiska demokratistiftelsen, Refugees in Europe. Review of Integration Practices and Policies, 2018, http://europeandemocracy. 

eu/wp-content/uploads/2018/05/2018-Refugees-In-Europe-Full-Version.pdf. 

med religiösa företrädare omfattar en mångfald av 

åsikter och identiteter. När det gäller muslimska 

representativa organisationer bör engagemanget 

utvidgas till att omfatta organisationer som 

organiserar sig i egenskap av ”före detta 

muslimer”. 

• Blanda aldrig ihop begreppen ”antimuslimskt hat” 

och ”islamofobi”. Det första avser en omoralisk 

och olaglig diskriminering av muslimska personer 

på grund av deras tro och identitet. Det andra 

syftar till att censurera all kritik av islam som ett 

system av religiösa grundsatser – varav många, i 

en ortodox tolkning, är oförenliga med liberala 

demokratiska regler och värderingar287. 

• EU:s beslutsfattare på lokal, statlig eller EU-nivå 

bör inte stödja islamister under förevändning att 

man främjar en ”mångfald av åsikter”: det finns 

inget liberalt eller demokratiskt i att stödja dem 

som vill förstöra liberala demokratier. När allt 

kommer omkring skulle ingen föreslå att man 

borde ge nynazistiska grupper pengar och 

representationsmakt för att garantera pluralism. 

• Utbildning är en pelare i Muslimska brödraskapets 

splittrade strategi. Det är därför särskilt viktigt att 

ansvariga myndigheter granskar privatskolors 

läroplaner och läroböcker, liksom även enskilda 

personer och organisationer som har fått i uppdrag 

av staten att tillhandahålla någon form av 

utbildning. Detta är särskilt viktigt när 

förhållandet inbegriper sårbara kategorier, såsom 

barn, ungdomar och nyanlända288. 



 

 

• Europeiska unionen måste veta vem det är den 

arbetar med. Den principen måste vägleda 

förbindelserna med organisationer som länge har 

varit associerade med MB-nätverk i Europa. Det 

innebär att Bryssel måste utföra granskningar 

innan man erbjuder en plattform eller finansiering 

till FEMYSO, FIOE, EFOMW och liknande. 

• Islamic Relief utmärker sig på grund av 

exponeringen av dess problem med extremism 

och dess associering med Muslimska 

brödraskapet. Europeiska unionen, och var och en 

av dess medlemsstater, bör instifta ett omedelbart 

moratorium för finansiering av Islamic Relief 

Worldwide, och de olika nationella grenarna av 

Islamic Relief, för att säkerställa en fullständig 

utredning av dessa frågor. 

• Det behövs en grundlig utredning, som utnyttjar 

medlemsstaternas fulla förmåga att samla in 

information, om förhållandet mellan Islamic 

Relief och Muslimska brödraskapet. En andra 

aspekt av denna undersökning måste inriktas på 

frågan om Islamic Relief och extremism. Vilka 

gemensamma nämnare kan man finna i de 

skandaler som har följt organisationen runtom 

Europa? 

• Om det finns bevis för att MB-anhängare eller 

MB-aktivister från länder utanför EU stöder eller 

uppmuntrar till hat och våld, bör EU utveckla en 

tydlig strategi för att bannlysa sådana personer 

från sitt gemensamma område, vilket tidigare 

skett med Tareq al-Suwaidan, en radikal 

antisemitisk predikant som är bannlyst från 

                                              
289 Interrogazione a Risposta Immediata n. 3-02158 Dell’On.Le Molteni: Iniziative Volte a Negare l’ingresso Nel Territorio Nazionale Ad Un Noto Predicatore 

Islamico Kuwaitiano Di Tendenze Radicali e Antisemite, italienska deputeradekammaren, 6 april 2016, http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-

asilo/2016/aprile/interrogazione-molteni-alfano.pdf. 

Schengenområdet289. Yusuf al-Qaradawi bör 

också möta samma öde. Dessa beslut bör inte 

vara isolerade utan systematiska, och det skulle 

vara bättre att hantera dem inom en gemensam 

EU-ram eller ett flerstatssamråd, snarare än utan 

samordning.



 

 
 



 

 

 


