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Sammendrag 

Hizb ut-Tahrir, Frigjøringspartiet, ble opprettet i Jordansk-kontrollerte Jerusalem i 1953 av 

Muhammad Taqiuddin an-Nabhani. Det engelske partiet, Hizb ut-Tahrir Britain, ble offisielt 

opprettet i 1986 av Omar Bakri Muhammad. Denne oppgaven undersøker Hizb ut-Tahrir og 

Hizb ut-Tahrir i Storbritannia. Sentralt i Hizb ut-Tahrir er forestillingen om Storbritannia som 

en ultimat, vestlig fiende, og det har derfor vært interessant å undersøke hvordan 

organisasjonen har tilpasset sine strategier til britiske forhold i tidsperioden 1986-2007. En 

undersøkelse av strategiene i dette tidsrommet viser at det globale hovedstyret utarbeidet 

generelle strategier for Vesten, men at den britiske partiet i tillegg utarbeidet egne strategier 

og kampanjer som i større grad ble tilpasset britiske forhold, særlig i etterkant av 

terrorangrepet i London 7.juli 2005.         

Hizb ut-Tahrir forstår historien som en sivilisasjonskonflikt som vil fortsette fram til 

dommedag. Den vestlige sivilisasjonen og den islamske sivilisasjonen er to hovedaktører i 

denne konflikten. I Storbritannia er den islamske identiteten og islamske verdier truet av 

vestlig innflytelse og kapitalistisk ideologi, med tilhørende sekulære verdier. Disse verdiene 

er uforenlige med islam, så i Storbritannia handler det for Hizb ut-Tahrir Britain om å stå opp 

for den islamske identiteten og de islamske verdiene. Dette knyttes opp mot teorien om 

nomos, som i denne oppgaven blir brukt om den islamske identiteten, men også ønsket om en 

meningsfull tilværelse, som det britiske samfunnet ikke kan tilby britiske muslimer. I stedet 

frontes det fremtidige kalifatet som et det ideelle samfunnet.      

Hizb ut-Tahrirs opprettelseskontekst og Hizb ut-Tahrir Britains strategier knyttes opp mot 

Roger Griffin sin teori om seks idealtypiske reaksjoner på modernitet. Her vil det vise seg at 

Hizb ut-Tahrir har et utgangspunkt som kan plassere organisasjonen i flere reaksjonstyper, 

men at organisasjonen likevel passer best i reaksjonstype fem. Den femte reaksjonstypen tar 

sikte på å etablere en islamsk stat basert på sharialover som forsvar mot vestliggjøring i en 

gradvis bevegelse mot islamsk verdensmakt. Denne formen for islamisme er iboende fiendtlig 

mot liberale konsepter, men utelukker ikke en rent taktisk involvering i demokratisk politikk 

for en kortere periode.  
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Forord 

 

Det er med stor lettelse jeg nå kan levere min masteroppgave i historie. I denne 

sammenhengen er det flere jeg ønsker å takke. Jeg ønsker å takke Øystein Sørensen for god 

veiledning. En ekstra stor takk til min biveileder Roger Griffin, som gjorde hele 

utvekslingsoppholdet ved Oxford Brookes University til en fantastisk, faglig opplevelse. Takk 

til gode kolleger på Ski videregående skole som har støttet meg i prosessen og lest kapitler. 

Takk til de flotte elevene mine som gjør det så givende å undervise i historie.  

Jeg er så heldig som har en så stor heiagjeng i livet mitt. Jeg ønsker å takke jentene på stallen 

som har passet hesten min mens jeg var i England, og i innspurten før levering. Det har lettet 

på samvittigheten å vite at hesten har blitt tatt godt vare på. Takk til gode venner som alltid 

stiller opp og oppmuntrer meg. Ingen nevnt, ingen glemt.  

Jeg ønsker spesielt å takke min kjære samboer, Eivind, som har vært en uvurderlig støtte. Jeg 

ønsker å rette en stor takk til familien min. Mamma og pappa, tusen takk for at dere alltid er 

der for meg.  

Tusen takk for fem fine år på lektorprogrammet, og takk for meg.  

Ida Linnea Trettebergstuen Sletten 

Oslo, 09.11.2017 
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Forkortelser og forklaringer 

Al-Muhajiroun forkortes AM 

Al-Qaida forkortes AQ 

Aqeedah er troen på Allah, Hans engler, Hans bøker, Hans sendebud, den siste dagen og 

troen på forutbestemmelse, det gode og det onde  

Dar al-Islam betyr land av islam, land av troende 

Dar al-Kufr betyr land av kufr, land av vantro 

Dar al-Harb betyr land i krig 

Dawah betyr å invitere til islam eller å predikere islam, eller å stille islam i et positivt lys 

Deen har flere betydninger, men brukes om islam som tro og system og levemåte 

Det Muslimske Brorskap forkortes MB 

Hadhara betyr (vestlig) sivilisasjon 

Hizb ut-Tahrir forkortes HT 

Hizb ut-Tahrir Britain forkortes HTB 

Jamaat e islami forkortes JI  

Jihad har flere betydninger, men brukes om hellig krigføring, verbalt eller fysisk 

Kafir/Kuffar/Kufr vantro 

Madaniyya betyr universell, materialistisk kultur som det er tillatt å låne fra  

Omar Bakri Muhammad forkortes OBM 

Ummah betyr det muslimske fellesskapet/muslimske samfunnet  
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1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling  

Hizb ut-Tahrir, Frigjøringspartiet, er en transnasjonal sunni-islamistisk organisasjon opprettet 

i Jordansk-kontrollerte Jerusalem i 1953 av palestineren Muhammad Taqiuddin an-Nabhani 

(1909-1977). 65 år senere er Hizb ut-Tahrir en aktiv organisasjon i over 40 land, men forbudt 

i flere land i Midtøsten, Sentral-Asia og Sør-Asia. Organisasjonen har etablert en sterk 

tilstedeværelse i Europa, spesielt i Storbritannia, Tyskland1 og Danmark, med Storbritannia 

som det største partiet. Temaet for denne oppgaven er Hizb ut-Tahrir og Hizb ut-Tahrir i 

Storbritannia.  

Organisasjonen arbeider for å etablere et verdensomspennende islamsk kalifat og forene alle 

verdens muslimer under ummah, det muslimske fellesskapet. I organisasjonens eget 

konstitusjonsutkast beskrives det forestilte, fremtidige kalifatet som et styresett basert på 

sharialover, ledet av en utvalgt kalif.2 Hizb ut-Tahrir sin strategi og metode er basert på en 

prosess med tre stadier, der stadium en og to kjennetegnes av en intellektuell «uprooting» 

uten bruk av vold.3 Organisasjonen forholder seg derimot uklare til virkemiddelet i stadium 

tre, i selve etableringen av kalifatet. Hizb ut-Tahrir har en egen strategi for vestlige land, som 

handler om å bevisstgjøre muslimer og skaffe støtte for en kommende revolusjon, spre det 

islamske budskapet og forsterke den islamske identiteten. Hizb ut-Tahrir oppfordrer muslimer 

til å motsette seg vestlig sivilisasjon og integrasjon, men heller identifisere seg fullt og helt 

med islam og ummah.  

Sentralt i Hizb ut-Tahrirs virkelighetsforståelse er fiendebildet og den manikeiske inndelingen 

av verden som enten tro eller vantro, god eller dårlig. Hizb ut-Tahrir betrakter Storbritannia 

                                                 
1 Hizb ut-Tahrir har vært forbudt i Tyskland siden 2003 som følge av uttrykt antisemittisme. Det er derimot lov å 
være medlem av organisasjonen.  
2 Hizb ut-Tahrir, «The Draft Constitution of the Khilafah State», 2011, tilgjengelig online: 
http://www.hizb.org.uk/wp-content/uploads/2011/02/Draft-Constitution.pdf [sist besøkt 02.11.2017] 
3 «As for the political struggle, it is manifested in the struggle against the disbelieving imperialists [the West] to 
deliver the Ummah from their domination and to liberate her from their influence by uprooting their 
intellectual, cultural, political, economic and military roots from all of the Muslim countries.» Hizb ut-Tahrir, 
«Hizb ut-Tahrir’s Work», 24.06.2015. tilgjengelig online: http://www.hizb-ut-
tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7984-hizb-ut-tahrir%E2%80%99s-work [sist besøkt 02.11.2017] 

http://www.hizb.org.uk/wp-content/uploads/2011/02/Draft-Constitution.pdf
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7984-hizb-ut-tahrir%E2%80%99s-work
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7984-hizb-ut-tahrir%E2%80%99s-work
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som en vantro og vestlig fiende. Foreningen av ummah står i sterk kontrast til dagens rotløse 

verden, der muslimer er splittet av nasjonale grenser og vestlig undertrykkelse. 

Jeg undersøker Hizb ut-Tahrir og Hizb ut-Tahrir i Storbritannia ut fra tre problemstillinger: 

Hvordan tilpasser Hizb ut-Tahrir Britain sine strategier til britiske forhold?  

Hvordan responderer Hizb ut-Tahrir Britain på trusselen av det islamske nomos? 

Hvilken av Roger Griffin sine seks idealtypiske reaksjonstyper på modernitet 

kjennetegner Hizb ut-Tahrir og Hizb ut-Tahrir Britain sine strategier?  

Det britiske partiet ble offisielt opprettet i 1986. På grunn av oppgavens kapasitet og 

lengdebegrensning har jeg valgt å undersøke strategienes utvikling fram til 2007. For mer 

allmenne ideologiske framstillinger tillater jeg meg å anvende det britiske partiets 

publikasjoner også etter 2007. Hvordan Hizb ut-Tahrir og Hizb ut-Tahrir Britain forholder seg 

til sin vestlige fiende knyttes opp mot Roger Griffins (2012) teorier om nomos og de seks 

idealtypiske reaksjonstyper på modernitet.  
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1.2 Litteratur og teori 

Eksisterende litteratur og forskning 

Eksisterende litteratur og forskning på Hizb ut-Tahrir (heretter forkortet HT) kan 

hovedsakelig deles inn i ulike fokusområder. Først og fremst den historisk-hermeneutiske 

tilnærmingen som empirisk kartlegger utviklingen av HT og deres aktivisme. Denne 

forskningen gir detaljene som kreves for å forstå HTs ideologi, organisering og politiske 

aktivitet (se Taji-Farouki 1996, Pankhurst 2016, Ahmed og Stuart 2009).  

Den akademiske diskursen om organisasjonen endret seg etter terrorangrepet i New York 11. 

september 2001, og en stor del av litteraturen om HT er også et post 11. september-fenomen. 

Etter terrorangrepet har fokuset i stor grad vært å undersøke HT som en potensiell 

terrortrussel (se Baran 2004a, 2004b, 2005, Cohen 2003, ICG 2002, 2003). Litteraturen har 

diskutert radikaliserende tendenser og mislykket integrasjon av muslimer i Vesten (se Whine 

2004, Sinclair 2008, 2010), eller sammenlignet HT med al-Qaida (se Mayer 2004, 

Karagiannis og McMauley 2006, Chaudet 2006). HT avviser et nåværende bruk av vold, men 

oppfattes i litteraturen som en indirekte trussel i vestlig kontraterrorisme, som et «conveyor 

belt» for mer ekstremistiske krefter (se Baran 2004).  

Karagiannis (2005 og 2006) har undersøkt HT gjennom social movement theory. Blant andre 

undersøker Lewis (1994 og 2007), Vogt (1995), Mandaville (2001), Roy (2004a og 2004b) og 

Kepel (2004) mobilitet, kommunikasjon, nettverk, identitet og tilhørighet. HT blir undersøkt i 

lys av teorier om modernitet, migrasjon og deterritorialisering.  

Litteratur og teori som blir brukt i denne oppgaven  

Hvor jeg i oppgaven har tatt for meg islamisme og islamismens historie, har jeg i stor grad 

benyttet meg av Mehdi Mozaffari, «Islamismens fremvekst» (2016) og Øystein Sørensen, 

Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet? 

(2012), samt bidrag av ulike forfattere i Islamisme, ideologi og trussel (2016), redigert av 

Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik Brandal.  

Suha Taji-Farouki sin bok Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic 

Caliphate (1996) er basert på hennes doktoravhandling fra 1993, og er selv etter 21 år et av de 

mest komplette og konsekvente bidragene om HTs tidlige historie og ideologiske utforming. 
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Også annen sekundærlitteratur som jeg har lest i forbindelse med denne oppgaven, har 

referanser til Taji-Faroukis verk. I arbeidet med denne oppgaven har Taji-Farouki 

hovedsakelig blitt brukt for å undersøke organisasjonens opprettelseskontekst og 

grunnleggerens motiv for å opprette HT. Til grunn ligger en hypotese om at Nabhani var 

formet av kontekstuelle hendelser som igjen påvirket utformingen av HT. Der jeg har skrevet 

om fiendebildet har jeg anvendt Taji-Farouki «Islamists and the Threat of Jihad: Hizb al-

Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and the Jews» (2000).  

Husain (2005), Nawaz (2008a og 2009b) og Mustafa (2008) har skildret opplevelsen av 

radikalisering og hvordan det var å være medlem i Hizb ut-Tahrir Britain (heretter forkortet 

HTB), og vil i denne oppgaven brukes nettopp i denne sammenhengen.  

Kristine Sinclair har sammenlignet det danske og det britiske partiet i sin doktoravhandling 

The Caliphate as Homeland: Hizb ut-Tahrir in Denmark and Britain (2010). I avhandlingen 

analyserer Sinclair medlemmers tilknytning til, og medlemmers oppfattelse av, kalifatet som 

et hjemland. Houriya Ahmed og Hannah Stuart er forskningspartnere i the Centre for Social 

Cohesion (CSC).  Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy (2009) undersøker Hizb ut-Tahrir sin 

ideologi og strategi globalt, og også nasjonalt – i Storbritannia. Ahmed og Stuart har basert 

sin forskningsrapport på eksterne analyser av organisasjonen, i stor grad av Taji-Farouki, men 

også publiserte og upubliserte primærkilder fra organisasjonen selv, som; strategidokumenter, 

bøker, brosjyrer, online materiale, medieopptredener, samt. Intervjuer. Sammen med Sinclair 

er det denne litteraturen jeg først og fremst har forholdt meg til i undersøkelsen av HTBs 

strategi og utvikling.  

Roger Griffin er en engelsk historieprofessor ved Oxford Brookes University, med fascisme 

som spesialfelt. The Nature of Fascism (1991) er et av hans fremste verk. I 2012 ga han ut 

boka Terrorist’s Creed, som tar for seg politisk ekstremisme mer generelt, deriblant 

islamisme, og knytter dette opp mot terrorisme. Griffin hevder menneskers behov for mening 

er en sentral årsak til at folk søker seg inn i ekstremistiske miljøer og dernest kan være villige 

til å begå terrorhandlinger. I Terrorist’s Creed knytter Griffin menneskers behov for mening 

opp mot en eksistensiell teori om nomoi/nomos.  

Nomoi er et begrep tradisjonelt knyttet opp mot ordet «lov», forstått som et individs eller en 

gruppes selvpålagte lover. Émile Durkheim beskrev antonymet anomie som en tilstand med 

identitetskrise, en fremmedgjøring som følge av at tidligere lover og normer ikke lenger 
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eksisterer. Max Weber skal implisitt ha introdusert begrepet om anomi i forhold til 

moderniteten etter 1918. 4 Griffin forstår nomos som en form for kollektiv mytedannelse, som 

samfunnet bygger sin åndelige grunnmur på. Nomos er en meningsfull tilværelse, med anomi 

som dets antonym.5 I en videre tolkning kan islamistisk ideologi forstås som en kollektiv 

mytedannelse som det muslimske, islamistiske samfunnet bygger sin åndelige grunnmur på. 

 Griffin definerer moderniteten som en anomisk tilstand, eller som en trussel mot et nomos. 

Det er tilstanden av anomi eller et truet nomos som skaper en angst hos mennesket, som 

dermed kan være tilbøyelig for å søke en radikal eller ekstrem løsning. Nomos er nært knyttet 

til verdensbilde. Når verdensbildet er truet, av modernitet, kjemper islamistene for et hellig 

mål.6 I lys av Griffins teorier handler det for islamister om å respondere på trusselen, enten i 

ønsket om å bevare nomos, eller skape et nytt nomos. I tråd med overnevnte 

begrepsdefinisjoner, handler nomos om det som gir mening, det være seg identitet, eksistens 

og hvis eksistens det en gang understøttet. Nomosteori blir knyttet opp mot Hizb ut-Tahrirs 

opplevelse av modernitet som en nomisk trussel.  

Basert på et grunnlag av relevante primærkilder, sekundærlitteratur, teori, veiledning av 

fagpersoner, eget resonnement og argumenter, ønsker jeg med denne oppgaven å bidra i 

forskningen med en oppgave som belyser en radikal organisasjon ut fra et, om enn ukjent 

begrep for mange, nomos, men med en mening jeg tror de fleste kan kjenne seg igjen i. 

Oppgavens bruk av Griffins seks idealtypiske reaksjonstyper overfor modernitet håper jeg 

skal være originalt bidrag til forskningen.  

1.3 Primærkilder 

Denne oppgaven baserer seg på offisielle publikasjoner utgitt av HT, som inkluderer The 

System of Islam (2002), The Consepts of Hizb ut-Tahrir (u.årstall), The Inevitability of the 

Clash of Civilisations (2002), The Draft Constitution (2011) og The Islamic Personality 

(2003/2015). HT og HTB har i stor grad har forholdt seg til disse kildene i alle år, som 

Nabhani selv har forfattet. I disse kildene kan vi lese om organisasjonens ideologi og strategi, 

                                                 
4 Mozaffari, Mehdi «Islamismens fremvekst», i Islamisme, ideologi og trussel (Oslo: Dreyer Forlag, 2016), 32 
5 Peter Berger referert i Griffin, Roger Terrorist’s Creed. Fanatical Violence and the Human Need for Meaning 
(London: Palgrave Macmillan UK, 2012), 48 
6 Ibid. 
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som både eksplisitt og implisitt sier noe om organisasjonens egen virkelighetsforståelse, der 

islam er politikk – men også alt annet.  

I tillegg til overnevnte kilder, har jeg undersøkt organisasjonens ulike hjemmesider, 

publikasjoner fra the Khilafah Magazine, som er en del av det engelske partiets publisering, 

samt det britiske partiets egen hjemmeside7 og facebook-sider tilknyttet partiet og deres 

talspersoner. Disse kildene har i større grad bidratt til en bredere forståelse av HT i et vestlig 

land som Storbritannia.  

Høsten 2016 møtte jeg en representant fra Quilliam Foundation, som satte meg i kontakt med 

et tidligere medlem av HTB, som i denne oppgaven ønsker å være anonym, men som kunne 

fortelle noe om hvordan HT arbeider i Storbritannia. Yahya Nisbet, medierepresentant for 

HTB har også svart meg på mine henvendelser på Facebook. 

1.4 Metode 

Kilder 

En del av litteraturen innefor HT finnes bare på arabisk. Likevel fokuserer denne oppgaven i 

all hovedak på det britiske partiet innenfor HT, så jeg har stort sett kunnet forholde meg til 

litteratur oversatt til engelsk, da HTB stort sett henvender seg til publikum gjennom engelsk. 

Arabisk er lite praktisert blant unge muslimer i vestlige land, særlig blant dagens 

tredjegenerasjonsmuslimer.8 Siden unge muslimer i England er den største målgruppen for 

HTB, gjenspeiles dette i organisasjonens retorikk. Likevel anser HTB arabisk som 

kjernespråket for islam og kalifatet, så visse arabiske ord og fraser forekommer. I denne 

oppgaven kommer jeg til å anvende HTBs egne oversettelser, siden fokuset er på deres 

retorikk.  

I dette masterprosjektet har jeg forholdt meg til et bredt spekter av primærkilder og 

sekundærlitteratur. Jeg har i stor grad undersøkt primærkildene som sekundærlitteraturen 

viser til. Mye av primærkildene er fortsatt tilgjengelige, men der det ikke er mulig å finne 

igjen primærkildene, har jeg måttet forholde meg til sekundærlitteraturens gjengivelse. Det 

finnes likevel en svakhet i at man ikke får undersøkt primærkildens egen kontekst. Det legges 

                                                 
7 Se www.hizb.org.uk  
8 Roy, Oliver, Globalized Islam: The Search for the New Ummah (New York: Columbia University Press, 2006) 
112  

http://www.hizb.org.uk/
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derfor i denne oppgaven opp til at sekundærlitteraturen, som i all hovedsak er forfattet av 

akademikere, har gjengitt primærkilder korrekt og at forfatteren og kilden i det hele tatt er 

troverdig. Litteraturen brukt i denne oppgaven har jeg oppfattet som troverdig.  

Innenfor et særdeles aktuelt og betent tema, må jeg være kritisk til eventuelle grunnholdninger 

blant forfatterne, som kan ha påvirket deres arbeider. Ved gjennomgangen av kildematerialet 

har det foregått en kildekritikk underveis. Kildematerialet gir et grunnlag for studiet, men vil 

være begrenset av oppgavens lengde. Studier vil alltid være begrenset av de tekstene som 

studeres. 

 

Å forstå tekst 

Jeg har i denne oppgaven stått overfor store verk og lange tekster. Hermeneutikk handler kort 

forklart om å forstå teksten og gi teksten mening. Hans Georg Gadamers teori om 

hermeneutikk handler om leserens rolle og horisont i møte med tekst. Med det menes leserens 

personlige fordommer, førforståelser og forutsetninger som ligger bak forståelse og tolkning 

av tekst. Denne endres eller utvikles etter hvert som man leser, og vil neste gang ta form som 

en revidert eller ny horisont. Forståelsesprosessen går nær sagt i sirkel og skal i teorien nærme 

seg en horisontsammensmeltning. Gadamer vil mene leseren og teksten er fra to ulike 

historiske perioder, eller horisonter. Dette mener jeg også kan brukes om vesentlige 

forskjeller eller avstander mellom den, eller den teksten, som undersøkes, og den som 

undersøker. Intertekstualitet er et annet begrep om prosessen der leseren inntar en aktiv rolle i 

meningslagingen av teksten som leses. Begrepet brukes også om relasjonen mellom tekster, 

der tekstene forstås i den sammenhengen de er produsert i og for. Både hermeneutikk og 

intertekstualitet viser til meningsdannelsen og forståelsen som skjer under og gjennom 

prosessen av å lese tekst.9  

Man kan stå i fare for å ilegge teksten en tolkning som den egentlig ikke har lagt opp til. På 

den andre siden vil tekstens muligheter for tolkning gjøre den åpen for en ny horisont. Jeg har 

i denne oppgaven forsøkt å være meg bevisst mine egne fordommer, førforståelser og 

forutsetninger. Jeg har også forsøkt å ikke ilegge en tekst et budskap den ikke har, selv om 

alle tolkninger bringer med seg noe som opprinnelig ikke er eksplisitt behandlet i selve 

                                                 
9 Alnes, Jan Harald, «Hermeneutikk», Store Norske Leksikon, 26.09.17, tilgjengelig online 
https://snl.no/hermeneutikk [sist besøkt 08.11.17] 

https://snl.no/hermeneutikk
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teksten. Det skal derfor komme godt fram i teksten hva som er mine tolkninger og hva som er 

opprinnelig tekst. I det hele tatt har jeg forsøkt å forstå tekstene på deres egne premisser, og 

som historiker skal ikke tekstene frigjøres fra egen kontekst.  

Det finnes flere forskjeller mellom den som undersøker og det som undersøkes. Jeg trekker 

fram dette poenget fordi det kommer klart fram av HTs ideologi at jeg er kufr, en fiende 

sådan. Jeg våger å påstå at dette ikke (bevisst) påvirker meg i oppgaven. Men det faktum at 

jeg ikke refererer til profeten Muhammed eller Allah uten (swt) vil for noen virke respektløst 

og som en klar distanse til temaet jeg behandler. Det finnes naturligvis en distanse siden jeg 

hverken er muslim eller islamist, men det har aldri vært min hensikt å opptre respektløst. Jeg 

ønsker også å gjengi alle sitater korrekt, men der det har vært brukt arabiske fraser har jeg 

vært nødt til å bruke oversettelser. HT gjør det klart innledningsvis i de fleste av sine tekster 

at den korrekte forståelsen av for eksempel Koranen, bare finnes på arabisk. Historikere har 

også et behov for å definere, klassifisere, kategorisere, anvende teorier etc. For eksempel 

definerer jeg HT som en islamistisk organisasjon, men HT vil ikke kalle seg selv for 

islamister, eller egen ideologi for islamisme. 

 

Teori 

Bruken av teorier har en større boltringsplass. Til grunn ligger en akseptert forståelse av at 

teorier må ansees som modeller og idealtyper, med viten om at disse ikke er perfekte i en 

kompleks virkelighet, men at de heller kan korrespondere og gi generelle trekk ved det som 

skal studeres. Teorier kan brukes som et metodisk verktøy for å nærme seg temaet på 

forskjellige vis. Jeg har brukt Roger Griffins nomosteori og idealtypiske reaksjoner i HTs 

møte med modernitet. Griffin kaller teorien selv for «idealtypiske», noe som understreker de 

generelle trekkene ved teorien. Innen HT gjøres det ikke noe forsøk på å nærme seg Griffins 

teorier, og Griffin hadde ikke HT i tankene da han utarbeidet teoriene. Bak teoriene ligger 

likevel en lang akademisk ekspertise om radikale ideologier, så teorien kan absolutt brukes 

om HT som en radikal ideologi. Det finnes riktignok en fare for at man legger godviljen til og 

bare finner det som «passer» ved teorien og det emnet man undersøker. Jeg finner det derimot 

vel så interessant å avdekke hva som ikke passer, nesten som en kontrafaktisk historie.  
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Aktør og struktur 

Med aktør menes handlende mennesker. Strukturer kan være både fysiske eller 

tankestrukturer. En aktør kan bestå av en gruppe individer, som opptrer som én aktør som 

handler samlet. Individene som utgjør gruppen handler ut fra en felles bevissthet. HT kan 

forstås som «en gruppe som er seg gruppen bevisst», med felles interesser og felles identitet. 

Flere individer kan danne en gruppedynamikk som skaper en varig struktur, der de påvirkes 

av hverandre og danner et mønster i handling. I denne oppgaven er aktørens identitet også en 

form for nomos, i lys av Durkheims definisjon av begrepet. Man kan også si HT er en struktur 

som den individuelle aktøren forholder seg til. Strukturer kan både åpne og begrense 

individenes handlemåter. Jeg vil i denne oppgaven først og fremst forholde meg til HT som 

aktør, innenfor en struktur som antas å åpne eller begrense aktørens handlemåter. Strukturen 

er vidt definert, men står i stil med HTs vide definisjon i omtale av begrepet: vestlig struktur. 

I HTs videste definisjon representerer Vesten alt u-islamsk, men er først og fremst sekulær, 

liberal, kapitalistisk, demokratisk og fiendtlig innstilt overfor muslimer. Islam forstås igjen 

som strukturen HT ønsker å forholde seg til. HT vil i denne oppgaven studeres som en aktør 

innenfor en struktur som gir den muligheter eller begrensninger. Det antas at HT foretar ulike 

strategivalg ut fra konteksten de opererer i, og at konteksten også kan ha hatt en innvirkning 

på strategivalg.  

Det vil vises til HT og HTB som organisasjon, selv om man skal være klar over at 

organisasjonen består av mange medlemmer som kanskje ikke til enhver tid deler de samme 

synspunkter som organisasjonen som helhet representerer eller fronter. Likevel kan gruppens 

rekrutteringsstrategi og opplæring av nye medlemmer kunne gå god for at medlemmer er 

innforstått med gruppens holdninger og praktisering. Gruppens topptunge organisering med 

hierarkisk struktur innbyr til streng disiplin, der medlemmer ikke har lov til å uttale seg på 

gruppens vegne. Når jeg dermed henviser til HT, viser jeg altså til de beslutninger som tas av 

ledelsen, men som følges av medlemmer nedover i organisasjonen. Jeg tolker også 

lederkomiteens uttalelser som representative for HT. Noen steder refererer jeg til tidligere 

medlemmers meninger, og disse kan likevel komme med et annet perspektiv på saken. Det 

kan også tenkes at HT/HTB har en annen propaganda overfor egne medlemmer enn 

allmennheten, som dermed ikke er tilgjengelig for meg.  
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Islamisme - definisjon 

Islamisme er en ideologi hvis omtale kan sies å bestå av et mangfold av definisjoner og 

begreper, som igjen kan være ilagt ulike betydninger. «Politisk islam», «islamsk 

ekstremisme» og «fundamentalisme» blir gjerne brukt synonymt med islamisme for å dekke 

et fenomen som menes som det samme – eller like gjerne avdekke ulikheter innenfor ideologi. 

Mangfoldet av begreper og definisjoner vitner om at det finnes ulike meninger om hva 

islamisme egentlig er for noe. Dette gjelder særlig i media, men også blant akademikere og 

islamister selv. Det er ikke alltid begrepene tjener til å avdekke ideologiens originalitet. Og 

like viktig, det er ikke alltid begrepene tjener til å avdekke ideologiens mangfoldighet. Denne 

oppgaven vil ikke ha som hensikt å forløpe som en begrepsanalyse, men det er viktig for 

oppgaven at det tidlig understrekes at islamisme som begrep er mangefasettert, men at det 

likevel er noen definisjoner som er bedre enn andre. Metodemessig er det av den grunn 

allerede foretatt noen valg, både som i valg av definisjon, men også i valget av å velge bort 

andre definisjoner.  

Ayubi (1991) definerer islamisme som «politisk islam»: «doktrinen og/eller bevegelsen som 

forfekter at islam inneholder en politisk teori og en teori om staten».10 Dette er en vid 

definisjon. Ved denne definisjonen blir mangfoldet innenfor islamismen representert, da det 

fremgår av definisjonen at islamistiske grupper anser religionen islam også som et politisk 

anliggende. Likevel sier denne definisjonen lite om det vi vet er store forskjeller mellom 

islamistiske grupper hva gjelder tolkninger av politiske teorier og staten. En annen mulig 

definisjon er gjort av Mozaffari (2007): “a religiously inspired ideology with a holistic 

[totalitarian] interpretation of Islam whose final aim is the conquest of the world by all 

means”.11 Definisjonen er treffende på en islamistisk gruppe som HT på flere måter. HT er 

religiøst inspirert. Organisasjonen er totalitær blant annet fordi det ønskes hele verden inn 

under ett globalt kalifat, som vil styres gjennom sharialover. Men HT sin nåværende strategi 

tar ikke i bruk voldelige handlinger som middel mot målet om kalifatet. Jeg finner Roy (2006) 

sin definisjon særlig passende for en organisasjon som HT:  

What I call ‘Islamism’ is the brand of modern political Islamic fundamentalism that claims to 

re-create a true Islamic society, not simply by imposing sharia, but by establishing first an 

                                                 
10 Ayubi,Nazib, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London: Routledge, 1991) s. ix, egen 
oversettelse.  
11 Mozaffari, «What is Islamism?», 21 
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Islamic state through political action. Islamists see Islam not as a mere religion, but as a 

political ideology that should reshape all aspects of society (politics, law, economy, social 

justice, foreign policy, and so on).12 

Både Mozaffari og Roy sine definisjoner er snevre. De ulike definisjonene dekker dermed 

ikke alle nyanser av islamisme som ideologi. Dette understreker bare at islamistiske grupper 

har sine særtrekk. Kontrastene kan være uklare, da islamistiske grupper ofte har det samme 

målet om en islamsk stat. Et felles mål til tross, de ulike tolkninger av islam, ulike 

implementeringer av sharialover, ulik bruk eller ikke bruk av jihad og vold, har ført til store 

skiller mellom de mange hundre islamistiske bevegelser over hele verden.  

 

Idéanalyse  

Ideologier eksisterer ikke i et vakuum, men oppstår ofte i et ønske om en meningsfull 

tilværelse, som en reaksjon på utilfredshet. Ideologi er både aktør og struktur, i den forstand at 

kollektivet og individet arbeider innenfor en struktur, men som en ideologisk aktør. Slik jeg 

ser det er ideologi nært forbundet med nomos, fordi det innenfor ideologier ofte tilstrebes en 

egen identitet mot «den andre», og fordi det handler om å finne en mening på idébasis, basert 

på en oppfattet virkelighet – som deretter settes ut i live. Islamistisk ideologi har en løsning på 

aktuelle problemer. Dette kan fortelle noe om hvorfor bestemte ideer oppstår på bestemte 

tidspunkter. Jeg ønsker i denne oppgaven å framstille ideene fra innehavernes ståsted, og vil 

derfor presentere HTs uttalelser som argumenter i seg selv. Oppgaven tar for seg grunnlaget 

for meningsdannelsen og meningsdannelsen hos aktørene. Oppgaven undersøker forekomsten 

av ideer i tekst og muntlig tekst. Dermed handler denne oppgaven om ideologi og nomos og 

strategi: hvordan HT tilpasser sine strategier til en oppfattet (idé)virkelighet i Storbritannia, 

men også til faktiske forhold.   

1.5 Oppgavens struktur 

Denne oppgaven er delt opp i syv kapitler. I kapittel 2 gjøres det rede for den historiske 

bakgrunnen for opprettelsen av HT og den tidlige ideologiske påvirkningen. Til grunn 

foreligger en hypotese om at grunnleggeren Nabhani var formet av kontekstuelle hendelser 

                                                 
12 Roy, Globalized Islam, 58 
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som igjen påvirket utformingen av HT. Deretter presenteres HTs ideologi og strategi i kapittel 

3, med delkapitler som er sentrale for å forstå de ideologiske kjerneverdiene og den 

strategiske metoden. Det fjerde kapittelet for seg HT i Storbritannia, og strategienes utvikling 

fra 1986 til 2007 i lys av kontekstuelle hendelser. I kapittel 5 undersøkes den islamske 

identiteten som et nomos HTB ønsker å forsvare og forsterke. I kapittel 6 knyttes HTs 

opprettelseskontekst og HTBs strategier opp mot Roger Griffins reaksjoner på modernitet. I 

oppgavens konklusjon presenteres mine hovedfunn og jeg konkluderer med mine svar på 

problemstillingene (kapittel 7).  
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2 Historisk bakgrunn 

 

2.1 Islams historie 

En undersøkelse gjort av Pew Forum i 2009 ga et estimert anslag på 1,57 millarder muslimer i 

verden, der de to største grupperingene er delt inn i sunni13 og sjia14. Sunni er den største 

gruppen som utgjør cirka 87-90 prosent av verdens muslimer, - sjia cirka 10-13 prosent.15  For 

å forstå den politiske og religiøse konflikten mellom de to grupperingene, er det nødvendig å 

gå tilbake til historien om splittelsen. Etter profeten Muhammeds død i 632 oppstod det en 

konflikt grunnet mangelen på utnevnt etterfølger. Det som kom til å bli sjia-grupperingen 

hevdet etterfølgelse var legitimert ved blodsbånd og familie, med Ali ibn Abi Talib, 

Muhammeds søskenbarn og svigersønn, som den rettmessige etterfølger. På den andre siden 

støttet sunni-grupperingen Muhammeds nære venn og svigerfar, Abu Bakr, som krevde 

lederskap bare få timer etter profetens død.16 De fire neste kalifene var Abu Bakr, Omar, 

Uthman og Ali, også kjent som Rashidun-kalifatet og de rettmessige kalifer.17 Sunniene 

anerkjenner Ali som den fjerde kalif, mens sjiamuslimer anser han som den første imam, med 

Muhammeds blodsbånd endelig ved makten.  

Sjiamuslimer hevder det er arvefølgere av Ali, imamer, som legitimt kan lede det muslimske 

samfunnet. Sunnimuslimer hevder lederen skal bli valgt av medlemmer av Qureshi. 

Sjiamuslimer tror den islamske historien beveger seg mot et fast mål med tilbakekomsten av 

Mahdi, som vil gjenopprette rettferdighet. Sunnimuslimer ser den islamske historien drifte 

bort fra det ekte ummah, men tror at rettmessige kalifer vil styre før endetid.18 

 

                                                 
13 Sunni: Ahl al-Sunna Jammah, eller “people of the Sunna and the community” 
14 Sjia: Forkortet av den historiske termen Shia-t-Ali, eller “party of Ali” 
15 Pew Forum, “Mapping the global muslim population, A Report on the Size and Distribution of the World’s 
Muslim Population”, (2009), tilgjengelig online  
http://www.pewforum.org/files/2009/10/Muslimpopulation.pdf [sist besøkt 14.10.16] 
16 BBC radio, “Sunni-Shia: Islam divided, The Early Split”, (2016), tilgjengelig online  
http://www.bbc.co.uk/programmes/b07vngrr [sist besøkt 14.10.16] 
17 Kalifat: Fra arabisk Khalifa, som betyr etterfølger. Kalifen er lederen av kalifatet. Rashidun-kalifatet var styrt 
av de «rettmessige kalifer».  
18 Hiro, Dilip, Holy Wars, The rise of Islamic Fundamentalism (New York: Routledge Revivals, 1989), 145  

http://www.pewforum.org/files/2009/10/Muslimpopulation.pdf
http://www.bbc.co.uk/programmes/b07vngrr
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Kalifatet  

Under Rashidun-kalifatet (632 e.v.t-661 e.v.t) ekspanderte islam med erobringer. På sitt 

største styrte kalifatet et imperium fra den arabiske halvøy og Levanten, til Transkaukasia i 

nord, Nord-Afrika fra Egypt til dagens Tunisia i vest, og det iranske platået til deler av 

Sentral-Asia og Sør-Asia i øst. Under Umayyad dynastiet (661 e.v.t-750 e.v.t) var Damaskus 

kalifatets hovedstad. Abbasidene (750 e.v.t-1258 e.v.t) gjorde senere Baghdad til sentrum for 

den muslimske verden. Etter den mongolske invasjonen i 1258, ble deretter sentrum flyttet til 

Kairo.19 Hvordan et kalifat skulle ledes har vært et splittende spørsmål mellom sunnimuslimer 

og sjiamuslimer siden Muhammeds død i 632. De to grupperingene har kjempet flere 

borgerkriger over dette spørsmålet.  

Kalifatet var en religiøs institusjon, men kalifene kunne være sekulære ledere. Et eksempel er 

sultanene i Det osmanske riket. Etter mordet på kalifen i Baghdad, ble kalifstatusen knyttet til 

Det osmanske riket. Osmanske sultaner var kalifer bare ved navn, men Istanbul skulle bli 

islams hovedstad. Etter oppløsningen av Det osmanske riket etter første verdenskrig ble en 

sekulær, tyrkisk nasjon etablert. Islam var fortsatt den offisielle religionen, men ikke en egen 

selvstendig, politisk kraft. Siden kalifatet ble assosiert med det ottomanske dynastiet, 

avskaffet den tyrkiske lederen, Mustafa Kemal Atatürk, kalifatet i 1924.20  

2.2 Moderne islamisme 

Historien gir eksempler på sunnimuslimer og sjiamuslimer som lever fredfullt sammen, men 

det har vært og er fremdeles mange konflikter mellom de to. Ut av grupperingen av sjia og 

sunni er det mange utgrupper og egne sekter, noen av dem radikale, islamistiske grupper. 

Islam som religion har ikke et autoritativt islamsk prestehode som samler muslimene under 

samme tolkningsgrunnlag og trosutøvelse. Dette har ført til at det finnes flere forskjellige 

tolkninger, men til kontrast tror islamistene at de har funnet den eneste rette tolkningen. Til 

gjengjeld er det dermed flere islamistiske grupper som hevder de alle sammen innehar den 

rette tolkningen.  

                                                 
19 Mozaffari, «Islamismens fremvekst», 40 
20 Sørensen, Øystein, Drømmen om det fullkomne samfunn, fire totalitære ideologier, en totalitær mentalitet? 
(Oslo: Aschehoug, 2012), 27  
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Moderne islamisme har sin opprinnelse i Midtøsten, der idé og konsept ble utviklet i en ellers 

urolig tid der europeisk kolonialisme var ved veis ende og en ny arabisk, selvstendig periode 

så sin begynnelse. Nye ideologier fikk grobunn i søket etter et forent og fritt arabisk rike: 

bathismen og nasserismen var to idealistiske politiske retninger som fylte et vakuum, som 

skulle ha stor innflytelse på senere undertrykkende og militante arabiske regimer. Som et 

motsvar til de sekulære arabiske ideologiene vokste islamismen fram.  

Mange islamistiske bevegelser har sine utspring som motreaksjoner på politiske og historiske 

forhold. Oppløsningen av Det osmanske riket og den følgende vestlige dominansen og 

kolonialismen førte til det mange oppfattet som en objektivisering av muslimer. Avskaffelsen 

av det siste kalifatet i 1924 og opprettelsen av staten Israel i 1948 ble avgjørende 

vendepunkter for mange islamister. Nøkkelpersoner som Hasan al-Banna, Sayyid Abu’l-A’la 

Mawdudi og Sayyid Qutb arbeidet for å frigjøre muslimer fra Vestens kolonistyre og 

undertrykkende arabiske regimer. Sayyid Qutb og Abu’l-A’la Mawdudi er kjente islamister 

som har hatt stor innflytelse på islamistiske gruppers utøvelse av ideologien, -  også utenfor 

Midtøsten. Opprettelsen av det Muslimske Brorskap i 1928 regnes som startpunktet for 

moderne islamisme. Det politiske partiet Jama`at-I Islami i britiske India i 1941 er et annet 

organisatorisk gjennombrudd. Ayatollah Khomeinis revolusjon i Iran i 1978-79 er det store, 

internasjonale, politiske gjennombruddet for islamisme som totalitær ideologi.21 Alle disse 

hendelsene har sannsynligvis hatt en påvirkning på islamistiske grupper som oppstod på 

denne tiden. Muhammad Taqiuddin an-Nabhani grunnla den sunni-islamistiske gruppen Hizb 

ut-Tahrir i det jordansk-kontrollerte Jerusalem i 1952/1953.  

Islamistiske bevegelser fra Midtøsten opprettet på 1950 og 1960-tallet var gjerne direkte 

motreaksjoner på undertrykkende regimer. 1960 og 1970-årene brakte med seg en politisering 

av islamistisk ideologi, med utstrakt kritikk av vestlig innblanding og dominans i den 

muslimske verden. Islam ble også brukt som argument for endringer på politiske, økonomiske 

og kulturelle plan. Fra 1970-tallet oppstod det to hovedkategorier innenfor islamismen: 

voldelige eller ikke-voldelige grupperinger. Den første kategorien anså væpnet kamp som 

eneste mulige brudd med det bestående. Den andre kategorien mente vold var uegnet for å nå 

målet, og satte i gang sosiale reformer.22 I 1980-årene vokste neo-fundamentalismen fram, 

som søkte aktiv politisk deltakelse og representasjon. Med økende globalisering, anså neo-

                                                 
21 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 175  
22 Sandnes, Julie, «Det muslimske brorskap og Al-Qaida» i Islamisme, ideologi og trussel, red. Øystein Sørensen, 
Bernt Hagtvet, Nik. Brandal (red) (Oslo: Dreyer Forlag, 2016), 124 
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fundamentalister islamisme som et internasjonalt, politisk anliggende. 

Annengenerasjonsislamister vektla jihad som en global kamp, og islamisme spredde seg 

utover opprinnelige landegrenser, som skulle bli kjent som «Jihad-salafisme».23 I 1990 ble 

jihadisme innført i den akademiske diskursen. Vestlige forskere beskriver militant islamisme 

som jihadisme, selv om jihad kan ha ulike betydninger.   

Palestina og Israel 

Palestina har alltid vært et omstridt område. I over 400 år var Palestina en del av Det 

osmanske riket. Rundt 1880 oppmuntret sionist-bevegelsen til jødisk innvandring til Palestina, 

med mål om et reetablert hjemland der. I 1922 bestod 11 prosent av befolkningen av jøder. 

Etter oppløsningen av Det osmanske riket fikk Storbritannia mandat over Palestina. Balfour-

deklarasjonen mellom Storbritannia og sionist-bevegelsen legitimerte etableringen av Israel i 

1948, som skulle være et hjemland for jøder i Palestina. Islamistene anså Israel som en vestlig 

kreasjon, som plasserte fiendtlige styrker i hjertet av Islam. Arabiske naboland erklærte krig, 

noe som førte til at Israel okkuperte desto mer land fra palestinerne. I 1949 var Israel i 

kontroll av 75 prosent av Palestina, og 30 prosent av befolkningen var jøder. En krig i 1967 

førte til at Israel tok kontroll over gjenstående områder vest for Jordan.24  

2.3 Bakgrunnen for opprettelsen av Hizb ut-Tahrir. 

Tidlig ideologisk påvirkning 

Mohammad Taqiuddin an-Nabhanis bakgrunnshistorie kan gi en bedre forståelse av den 

tidlige ideologiske påvirkningen på HT som organisasjon. Nabhanis nære tilknytning til 

Palestina gir et klart bilde av HTs opprinnelseskontekst, med de forutsetningene og 

begrensningene som forelå. Denne konteksten har helt klart formet organisasjonen for hva 

den fortsatt er den dag i dag.  

Nabhani vokste opp i en religiøs familie i landsbyen Ijzim, i det britisk-manderte Palestina. 

Familien tilhørte den gamle, arabiske stammen Bani Nabhan fra Nord-Palestina. Bestefaren 

                                                 
23 Salafisme er en ideologi fra andre halvdel av det 20. århundre, som ønsker en ortodoks form for islam med 
strenge sharialover. Wahhabisme er en forgreining av salafismen, men mer ekstrem, voldelig og intolerant. 
Wahhabismen er ultraortodoks og høyst puritansk i sin egen tolkning av islam. Se Bangstad, Sindre, 
«Salafisme» i Store Norske Leksikon, 2017. tilgjengelig online https://snl.no/salafisme [sist besøkt 05.11.17] 
24 Clark, Malcolm, Islam for Dummies, Your easy-to-understand guide to Muslim beliefs, rituals, and history 
(Wiley Publishing, Inc, 2003) 325 
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var en islamsk lærer og dommer i Det osmanske riket, som angivelig skal ha vært en 

inspirasjon for Nabhanis yrkesvalg. Nabhani var ferdig utdannet i 1932, etter fire år ved det 

anerkjente al-Azhar University og Dar-ul-‘Ulum college i Kairo. Hjemme i Palestina jobbet 

Nabhani en periode som lærer, men forlot læreryrket i protest mot det han oppfattet som et 

vestlig influert pensum.25 Han jobbet deretter som dommer i Ramleh, Palestina. Opprettelsen 

av Israel i 1948 førte Nabhani på flukt til Syria. I Syria skal Nabhani angivelig ha vært i 

kontakt med det syriske bathistpartiet. Etter kort tid kunne Nabhani likevel returnere til det 

jordansk-kontrollerte Jerusalem, hvor han jobbet som dommer i the Islamic Court of Appeals 

til 1950.26 

I perioden mellom 1945 og 1948 tilbrakte Nabhani mye tid med Sheikh Muhammad Hajj al-

Amin Hosseini, en «grand mufti» og antisemitt, som under andre verdenskrig skal ha vært 

alliert med Adolf Hitler.27 Nabhani skal også ha tilbrakt mye tid med Sheikh Izz al-Din al-

Qassam, grunnleggeren av den arabiske antisemittiske terrorgruppen «Black hand». HT 

refererer på sin nettside til al-Qassam som en «famous mujahid».28 Nabhanis kontakt med 

Hosseini og al-Qassam har mest sannsynlig resultert i en sterk antisemittisk holdning hos 

Nabhani selv, som han videreførte i ideologien i HT. 

I Jerusalem kom Nabhani i kontakt med en palestinsk arabisk nasjonalistisk gruppe, som var 

bekjente av Hosseini. Politisk skal gruppen ha lignet mye på det syriske bath-partiet som 

Nabhani var i kontakt med i Syria.29 Sammen arbeidet Nabhani og gruppen for en forening av 

arabiske stater gjennom en revolusjon. Abdullah al-Tall, en jordansk oberst, oppmuntret til 

kupp for å styrte den jordanske kongen Abdullah. Men al-Talls kuppforsøk feilet, og Nabhani 

skal dermed ha kuttet kontakten med sine bathistiske kontakter.30  

Bakgrunnen for opprettelsen av Hizb ut-Tahrir må forstås i sammenheng med hendelser som 

oppløsningen av Det osmanske riket i 1923, avskaffelsen av det siste kalifatet i 1924, og 

opprettelsen av staten Israel i 1948. Ifølge Nabhani representerte årene 1923/1924 og 1948 et 

                                                 
25 Ahmed, Houriya og Stuart, Hannah, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy (London: The Centre for Social 
Cohesion:2009), 14  
26 Taji-Farouki, Suha, A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate (London: 
Grey Seal, 1996), 2,3  
27 Ibid. 
28 Hizb ut-Tahrir Britain, «Sheikh Muhammad Taquiddin al-Nabhani»,2006, tilgjengelig online: 
http://www.hizb.org.uk/hizb/who-is-ht/prominent-members/sheikh-muhammad-taqiuddin-al-nabhani.html 
(besøkt 01.09.17)  
29 Taji-Farouki, A Fundamental Quest, 3 
30 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 15 

http://www.hizb.org.uk/hizb/who-is-ht/prominent-members/sheikh-muhammad-taqiuddin-al-nabhani.html
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imperialistisk forræderi fra Vestens side.31,32 Nabhani forstod vestlig imperialisme og 

kolonialisme som en ødeleggende og splittende kraft på muslimer. I Inqadh Filastin, Redd 

Palestina33 fra 1950, hevdet Nabhani at arabisk forening måtte baseres på en intellektuell 

revolusjon. Men i stedet for å la bathistisk pan-arabisme ligge til grunn for arabisk forening, 

så Nabhani løsningen i islam. To år senere etablerte Nabhani Hizb ut-Tahrir – 

frigjøringspartiet –  som i stor grad baserer seg på de samme konseptene presentert i Redd 

Palestina.  

På grunn av uttrykt fiendtlighet mot grunnloven og regimet, ble ikke HT godkjent som 

organisasjon i Jordan. Nabhani registrerte derfor gruppen i The West Bank34, noe som ikke 

falt i god jord hos det jordanske regimet. I 1953 ble Nabhani derfor nektet inngang til Jordan 

etter en tur til Damaskus, og han ble nødt til å styre organisasjonen herfra. I 1954 forbød en 

ny lov medlemmer av partiet å tale i lokale moskeer, men gruppen holdt oppe aktiviteten 

innad i studiesirkler.35 Lederne av organisasjonen bestod av muslimer med religiøs utdanning, 

men også lærere, kjøpmenn og militæroffiserer.  

Mange av de islamistiske organisasjonene som ble opprettet etter 1930 fant inspirasjonen i 

tidlige leninistiske ideer, med konseptet om organisasjonen som en revolusjonær fortropp. 

Flere av organisasjonene baserte ideologien på nasjonalisme og/eller sosialisme. Nabhani var 

«one of the first Arab intellectuals to argue the case for a modern political party using the 

constructs of Islamic discourse». 36 Grupper som Det Muslimske Brorskap (heretter MB) og 

Jamaat-e Islami (heretter JI), også grunnlagt i opposisjon mot kolonialisme, var ifølge 

Nabhani ikke politiske nok, men feilet i å implementere islam som et politisk anliggende.37,38 

                                                 
31 Ahmed, Houriya og Stuart, Hannah, “Profile: Hizb ut Tahrir in the UK; Current trends in Islamist ideology” 
(Hudson Institute, 2010), tilgjengelig online http://www.hudson.org/research/9827-profile-hizb-ut-tahrir-in-
the-uk- [sist besøkt 10.10.16] 143 
32 Sinclair, Kristine, “Islam in Britain and Denmark: Deterritorialized Identity and Reterroritorialized Agendas”, 
Vol.28, iss.1. s.45-52 (Journal of Muslim Minority Affairs, 2008) 46 
33 Min oversettelse 
34 En mulighet etter den gamle Ottomanske loven  
35 Taji-Farouki, A Fundamental Quest, 8.  
36 International Crisis Group, «Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir», 2003, tilgjengelig 
online 
https://www1.essex.ac.uk/armedcon/world/europe/commonwealth_of_independent_states/tajikistan/Tajikist
anRadicalIslam.pdf [sist besøkt 22.09.17] 
37 Ahmed og Stuart, “Profile: Hizb ut-Tahrir in the UK”, 158 
38 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 15 

http://www.hudson.org/research/9827-profile-hizb-ut-tahrir-in-the-uk-
http://www.hudson.org/research/9827-profile-hizb-ut-tahrir-in-the-uk-
https://www1.essex.ac.uk/armedcon/world/europe/commonwealth_of_independent_states/tajikistan/TajikistanRadicalIslam.pdf
https://www1.essex.ac.uk/armedcon/world/europe/commonwealth_of_independent_states/tajikistan/TajikistanRadicalIslam.pdf
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Flere kilder vil ha det til at Nabhani skal ha vært medlem i MB da han var i Egypt. HT-kilder 

benekter dette, og Taji-Farouki konkluderer med at dette ikke kan ha vært tilfellet. 39  

Der MB sin inspirasjon var hentet fra Egypt og Wafd-bevegelsen, var Nabhani påvirket av 

situasjonen i Palestina og hans interaksjon med bathistiske lederskikkelser. Nabhanis 

forståelse av «radikal» og «revolusjonær» er knyttet til det latinske ordet radix, som betyr 

røtter. Med opprettelsen av HT mente han å rykke opp vestlig innflytelse ved røttene (det 

engelske ordet uproot er mer treffende) og deretter bygge opp ummah fra roten.40 Hovedmålet 

om et islamsk kalifat er det samme som for MB, JI, og militante islamistiske grupper som al-

Qaida. MB og Qutb omfavnet jihad som konfrontasjon mot hendelser i den arabiske verden i 

1950 og 1960-årene, der Hizb ut-Tahrir holdt seg til sin ideologiske opplysningsstrategi. Til 

tross for likheter i ideologien til al-Qaida og HT, har al-Qaida valgt en mye mer aggressiv, 

voldelig strategi for å oppnå målet om kalifatet. Nabhani hevdet på sin side at den islamske 

staten måtte etableres før re-islamisering, en lekse lært av Hassan al-Bannas skjebne.41 Først 

måtte man skaffe støtte for revolusjonen. HT demonstrerte radikalisme i et tidlig stadium av 

moderne islamisme. Sett i en kontekst der sunni-muslimsk islamisme er meget influert av 

Qutb og jihadisme, er HT heller en organisasjon av en annen form for radikalisme, som søker 

en intellektuell og politisk revolusjon.  

På grunn av restriksjonene som forelå i Jordan etter 1954, ekspanderte HT i løpet av 1960-

årenee til Libanon, Syria og Irak. I 1968 og 1969 forsøkte HT å gjøre kupp i Jordan, uten 

suksess. Et nytt kuppforsøk fant sted i Irak i 1972. På grunn av kuppforsøkene valgte flere 

land i Midtøsten å forby HT. I slutten av 1970-årene ønsket HT derfor et samarbeid med 

Ayatollah Khomeini, i håp om at han skulle ta i bruk deres grunnlovsutkast for en ny islamsk 

stat etter revolusjonen i Iran. Khomeini avslo derimot forslaget. HTs utvikling i Midtøsten 

stagnerte, da deres foreløpige kuppforsøk og grunnlovsforslag hadde feilet. Fra ca. 1970 

utvidet derfor HT til Europa.42  

 

                                                 
39 Taji-Farouki, A Fundamental Quest, .6 
40 Sinclair, Kristine, “The Caliphate as Homeland: Hizb ut-Tahrir in Denmark and Britain” (Danmark: University of 
Southern Denmark, 2010). Tilgjengelig online http://static.sdu.dk/mediafiles/0/D/1/%7B0D1B4B59-9755-44EB-
887E-90595D8D461D%7DKirstine%20Sinclair%20ph%20d%20afhandling.pdf [sist besøkt 04.11.17] 
41 Taji-Farouki, A Fundamental Quest, 191 
42 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy 

http://static.sdu.dk/mediafiles/0/D/1/%7B0D1B4B59-9755-44EB-887E-90595D8D461D%7DKirstine%20Sinclair%20ph%20d%20afhandling.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/0/D/1/%7B0D1B4B59-9755-44EB-887E-90595D8D461D%7DKirstine%20Sinclair%20ph%20d%20afhandling.pdf


20 

 

2.4 Sammenfatning 

I løpet av islams historie har ulike grupperinger og tolkninger vokst frem som en konsekvens 

av splittelsen etter profetens død og at islam ikke har et autorativt, samlende prestehode. 

Ulike, historiske, konteksuelle hendelser har ført til opprettelsen av islamistiske bevegelser på 

ulike tidspunkt, som derfor har gitt islamismen flere uttrykk enn hva èn enkel definisjon kan 

sies å omfatte.  

Nabhani definerte ideologi som en rasjonell doktrine som frembringer en rekke forestillinger, 

som i teorien gir et omfattende sett med løsninger på tidsmessige og metafysiske problemer. 

Ideologien er etablert på en omfattende idé om universet, mennesket og livet.43 Opprettelsen 

av HT med tilhørende ideologi kan derfor tolkes som en reaksjon på samtidige forhold, der 

HT skulle være en revolusjonær fortropp med løsningen på alle problemer i lys av Nabhanis 

tolkning av islam.  

Ideologien baseres i stor grad på en oppfattet sivilisasjonskonflikt, der Vesten er identifisert 

som en betydelig kilde til konflikt og ødeleggelse, med verdier uforenlige med islam. 

Kalifatets fall førte til en tilstrømming av vestlige, verdslige ideer som utfordret islams rolle. 

Nabhani oppfattet for eksempel sekularisme som en ren vestlig konstruksjon. Et indre forfall i 

den muslimske verden fikk Nabhani til å opprette HT. Nabhanis anti-vestlige retorikk og 

diskurs er videreført i ideologien, og dermed også i de ulike avdelingene rundt i verden.  

 

                                                 
43 Wali, Farhaan, «Radicalism Unveiled: A Study of Hizb ut-Tahrir in Britain», Phd, (London: Royal Holloway, 
2011), 93 
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3 Ideologi og strategi 

Hizb ut-Tahrir is a political party whose ideology is Islam, so politics is its work and Islam is 

its ideology. It works within the Ummah and together with her, so that she adopts Islam as her 

cause and is led to restore the Khilafah [caliphate] and the ruling by what Allah (swt) revealed. 

Hizb ut-Tahrir is a political group and not a priestly one. Nor is it an academic, educational or 

a charity group. The Islamic thought is the soul of its body, its core and the secret of its life.44  

Ut fra sitatet forstår vi at islam er både religion og politikk, men også sjelen, kjernen og 

hemmeligheten i HT. HT arbeider for å gjenopprette kalifatet og styre i overensstemmelse 

med Allah. Gruppens ideologi og verdensbilde bygger på Koranen, hadithene og sharia, men 

også en rekke tekster skrevet av grunnlegger Nabhani og andre sentrale medlemmer i 

organisasjonen. Koranen anses som en instruksjonsmanual gitt av Allah til profeten 

Mohammed, og HT hevder de innehar den rette tolkningen: «To ensure good implementation 

of Islam it depends on the understanding of Islam by the Ummah and the obligation of 

accounting the rulers when they deviate from Islam and there are many ways that can 

happen».45 HT sier selv at ideologien fronter den korrekte forståelsen av islam: «at det 

mindste strejf av tvivl om ideologien fører til fiasko og muligvis føre til kufr og oprør, må 

Allah (swt) beskytte os mod det».46 Videre har organisasjonen adoptert visse tekster, som 

typisk beskriver ideologiens langsiktige mål og strategi. Alle tekster må godkjennes av det 

sentrale hovedstyret.  

Nabhanis tidlige skrifter reflekterer et sterkt ønske om å frigjøre arabisk-muslimske land fra 

kolonialismens virkninger. I begynnelsen var Nabhanis hovedanliggende å forene arabisk-

muslimske land, beskrevet i Redd Palestina. HT ble derimot opprettet med hensikt i å forene 

alle verdens muslimer.47 Opprettelsen skal ha vært en respons til beskjeden fra Allah: «la det 

være blant dere en gruppe som inviterer til det gode, beordre hva som er rett og forby hva som 

er ondt, og de vil være suksessfulle».
48 HT etablerte en organisasjon for å invitere til islam 

                                                 
44 Hizb ut-Tahrir, «Hizb ut-Tahrir», uten dato, tilgjengelig online: http://www.hizb-ut-
tahrir.org/index.php/EN/def [sist besøkt 04.11.17] 
45 Sitat hentet fra en gjengivelse av Yusuf, Abu. Facebook. 30.08.17  
46 «Hizb ut-Tahrirs opfattelser», sitat hentet fra Sørensen, Drømmen om det Fullkomne Samfunn, 213  
47 Commins, David, "Taqi al-Din al-Nabhani and the Islamic Liberation Party" (PDF). The Muslim World. 81 (3–4), 
1991, tilgjengelig online http://users.dickinson.edu/~commins/TaqiAl-dinAl-Nabhani.pdf [sist besøkt 27.10.17] 
48 Min oversettelse. “Sayings of Allah”, sitert i Hizb ut-Tahrir, “The reasons for the establishment of Hizb ut-
Tahrir”, 2015, tilgjengelig online  http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7981-the-
reasons-for-the-establishment-of-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 17.11.16] 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/def
http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/def
http://users.dickinson.edu/~commins/TaqiAl-dinAl-Nabhani.pdf
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7981-the-reasons-for-the-establishment-of-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7981-the-reasons-for-the-establishment-of-hizb-ut-tahrir


22 

 

(det gode), og for å «beordre» og «forby» måtte gruppen være politisk. Organisasjonen styrer 

ut fra Koranen og hadithene for å gjøre forskjell på hva som er rett og galt. Alt av livets 

anliggender skal ideelt sett være styrt i overensstemmelse med sharialovene, under 

forestillingen om hva som er halal (lovlig) og haram (ulovlig).49,50,51 

Det tidlige publiserte ideologiske materialet av Nabhani er integrert med konsepter fra 

Koranen. Nabhani brukte dermed religiøse konnotasjoner for å supplere den politiske 

strategien til HT. «Islam» betyr “submission to the will of God”, og HT portretterer kalifatet 

som en implementering av Guds vilje, der det er muslimers plikt å arbeide for kalifatet. 

Medlemmer av HT praktiserer islam ut fra de religiøse konseptene fra Koranen, tolket av 

Nabhani selv.52 

Videre følger delkapitler som er helt sentrale for å forstå HTs ideologiske kjerneverdier og 

strategiske metode.  

3.1 Idealsamfunnet 

Hva slags idealsamfunn er det HT vil ha? I idealsamfunnet hviler all autoritet hos Gud. I 

motsetning til dagens anomiske tilstand, er idealsamfunnet i full overensstemmelse med islam 

og dermed en harmonisk tilstand – hva vi kan kalle et nomos. Kalifatet er HTs idealsamfunn. 

Kalifatet vil være verdensomspennende, og islam som religion og styresett vil spres som en 

«frelser». Det ultimate målet er at kalifatet skal omfatte alle verdens mennesker: «Partiet 

sigter ligeledes efter at retlede menneskeheden, og at lede ummah i kamp mot kufr, dens 

systemer og tanker, indtil Islam omfatter hele kloden».53 Islam er den eneste identiteten og 

ummah er fellesskapet for alle verdens muslimer. Sentralt hos HT står tanken om frigjøring. I 

lys av HTs The Inevitability of the Clash of Civilisations er kampen om å etablere et islamsk 

idealsamfunn ikke bare en frigjøringskamp, men også en kamp for sivilisasjonen. Islam er 

dermed en universell frigjøringsideologi. 

                                                 
49 Ibid. 
50 Hizb ut-Tahrir, “Adoption in Hizb ut-Tahrir”, 2015, tilgjengelig online http://www.hizb-ut-
tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7987-adoption-in-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 17.11.16] 
51 Hizb ut-Tahrir, “The aim of Hizb ut-Tahrir”, 2015, tilgjengelig online  http://www.hizb-ut-
tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7982-the-aim-of-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 17.11.16] 
52 Hizb ut-Tahrir, «Hizb ut-Tahrir», 2015, tilgjengelig online http://www.hizb-ut-
tahrir.info/en/index.php/multimedia/item/7980-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 12.12.16] 
53 Hizb ut-Tahrir sitert i Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 212  

http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7987-adoption-in-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7987-adoption-in-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7982-the-aim-of-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7982-the-aim-of-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/multimedia/item/7980-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/multimedia/item/7980-hizb-ut-tahrir
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HT omtaler det islamske kalifatet som et dekkende begrep for noe som kan sies å ha vært en 

mangfoldig, ikke monolittisk, institusjon gjennom historien. HT refererer til kalifatet fra 632 

til 1924 som samme institusjon, selv om historien vitner om store forskjeller mellom de 

religiøse, politiske enhetene og lederne på forskjellige steder til forskjellige tider. Visjonen 

om kalifatet kan derfor sies å være historisk idealisert. HT hevder at selv om kalifatet ikke 

alltid har vært styrt i overensstemmelse med det korrekte systemet, er fraværet av kalifatet, 

om enn bare på symbolsk vis, en større ulykke for den muslimske ummah.54 Visjonen om det 

framtidige kalifatet er likevel ikke symbolsk. HT søker ikke et kalifat som representerer det 

21. århundre, men en gjenopprettelse av kalifatet slik det skal ha vært under gullalderen. 

Gullalderen oppfattes som en tid der samfunnet ble styrt av sanne muslimer i henhold til 

Allahs vilje. HT viser til tiden da Muhammed styrte, og de fire rettmessige kalifer etter ham, 

kalt Rashidun-kalifatet. Rashidun-kalifatet står i særstilling hos sunni-muslimer, mens sjia-

muslimer ønsket andre etterfølgere.  

Hva er så spesielt med gullalderen? Her vektlegges Koranens betydning. De fire første 

kalifene søkte sannheten i Koranen, og bare i den.55 Gullalderen representerer en tid der islam 

stod sterkere enn nasjonale bånd, etnisk bakgrunn og kulturell tilhørighet.56 I kontrast til 

gullalderen og idealsamfunnet, er alle eksisterende stater i uoverensstemmelse med islam og 

dermed «urene». Gullalderen står i motsetning til dagens anomiske oppløsning, og utgjør en 

idé som gir orden og trygghet, styrt ut fra èn sannhet. Gullalderen er en tapt fortid som HT 

ønsker å gjenopprette. HT mener historien leder mot et slikt idealsamfunn, og at det er alle 

muslimers plikt å arbeide for kalifatet.57 

Vi vet likevel at Rashidun-kalifatet ikke bare var stabilt, men preget av maktkamper og 

borgerkriger. De tre første kalifene ble myrdet. HT sitt syn på Rashidun-kalifatet er helt klart 

en idealisert versjon, som en form for ur-islam. Sentralt for HT er også sharialovene, men 

sharia fantes ikke under Rashidun-kalifatet. Sharia skal angivelig være basert på 

                                                 
54 Se for eksempel Hizb ut-Tahrir Britain, «Khutba – 93 years without the Khilafah», 02.03.2017, tilgjengelig 
online http://www.hizb.org.uk/multimedia/videos/khutbahs/khutba-93-years-without-the-khilafah/ [sist 
besøkt 05.11.17] 
55 Hizb ut-Tahrir, «Adoption in Hizb ut-Tahrir», uten dato Tilgjengelig online: http://www.hizb-ut-
tahrir.org/PDF/EN/en_books_pdf/adoption.pdf [sist besøkt 31.07.2017] 
56 Sandnes, «Det muslimske brorskap og al-Qaida», 129 
57 Hizb ut-Tahrir, «What is the Khilafah (Caliphate)?», uten dato, tilgjengelig online  
http://www.khilafah.com/what-is-the-khilafah-caliphate/, [sist besøkt 25.04.17] 

http://www.hizb.org.uk/multimedia/videos/khutbahs/khutba-93-years-without-the-khilafah/
http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/EN/en_books_pdf/adoption.pdf
http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/EN/en_books_pdf/adoption.pdf
http://www.khilafah.com/what-is-the-khilafah-caliphate/
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overleveringer av Muhammeds praksis. Både sharialovene og Koranen åpner som kjent opp 

for store tolkningsspørsmål.   

HT hevder derimot de innehar den korrekte tolkningen av Koranen. Islam er ikke bare en 

religion i en streng teologisk forstand, men en perfekt formet ideologi som tar for seg alle 

aspekter ved livet. HT sitter dermed igjen med et sett med forklaringer og løsninger på 

verdens problemer, der kalifatet presenteres som løsningen. Boken Nidham ul-Islam, som 

inneholder 186 artikler om «Grunnloven for en islamsk stat», regnes som det ideologiske 

grunnlaget for HT. Konstitusjonsforslaget dekker politiske, juridiske, administrative, sosiale, 

pedagogiske og økonomiske emner. Islam beskrives som et holistisk politisk system med 

klare regler satt i system, for innenriks og utenrikspolitikk, valgsystem, jurisdiksjon, økonomi, 

forhold til innbyggere og forhold mellom kjønn. En utvalgt kalif har nesten all makt. Kalifen 

utnevner alle administrative posisjoner og dommere, og i tillegg finnes en nasjonalforsamling 

og et ummah-råd.58 Idealsamfunnet kan sies å være en utopisk idé, men HT har klare visjoner 

for kalifatet og dets utforming, og skiller seg dermed ut fra andre mer vage utformede 

utopiske ideer.  

3.2 Fiendebilder 

Islam blomstret og ekspanderte i sine første tusen år. Islam var langt foran Europa i 

utdanning, medisin, vitenskap, handel, og politisk og militær makt. Rundt 1600 begynte de 

muslimske statene å sakke akterut i forhold til Vesten, og ytterligere tilbake i det 20.århundre. 

Islamistiske organisasjoner har en tendens til å plassere skylden utover, men lever også i en 

forestilling om at hvis muslimer returnerer til det «originale islam», vil Gud gjenopprette 

islams overlegenhet. Nabhani forestilte seg et islamsk kalifat slik det skal ha vært i 

gullalderen, under streng håndheving av sharialover. Nabhani etablerte riktignok en viss skyld 

på muslimer og regimene for å ikke stå opp mot vestlig imperialisme og innflytelse, men 

plasserer skylden først og fremst utover; mot Vesten og jøder.   

HT har et verdensbilde organisert rundt fiendebilder, som en radikal og manikeisk todeling 

mellom «oss» og «dem», mellom troende og vantro, en konflikt mellom en totalisert 

«sannhet» og en demonisert «annen». Fiendebildet innebærer både ikke-muslimer og 

                                                 
58 Taqiuddin an-Nabhani, Muhammad, The System of Islam (Nidham ul-Islam), (London: Al-Khilafah 
Publications, 2002) 99-138 
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rivaliserende utgaver innen islam, der «sann» islam blir satt opp mot både «ikke-islam» og 

«dårlig islam». 59 Nabhani anså styresmaktene i muslimske land som vestlige agenter. 

Primært var hans raseri rettet mot arabiske ledere som var villige til å diskutere fred med 

Israel. Siden HT hevder det ikke eksisterer noe Dar-al-Islam i dag, er alle verdens land Dar-

al-Kufr. I kategorien regnes alle land der sharia ikke er det overordnede styresettet, selv om 

muslimer utgjør majoriteten i landet. Siden HT innehar den korrekte tolkningen av Koranen, 

må dette bety at andre islamske eller islamistiske grupper ikke kjenner den virkelige islam. Et 

unisont mål til tross, blir andre islamistiske grupper ansett som rivaler, som prøver å 

delegitimere hverandre som kuffar og falske muslimer.  

Det gjøres ikke noe forsøk på å skille mellom uensartede grupper eller holdninger innenfor 

kategoriene. Hver kategori har en kollektiv eksistens som transenderer tid og rom, samlet bak 

et felles forhåndsbestemt mål, motivert av en kollektiv hukommelse av erfaringer fra tidligere 

generasjoner.  Vesten og jøder er angivelig engasjert i et samlet forsøk på å ødelegge islam.60  

 

En vestlig fiende 

«The whole world, whether it is the Islamic countries or the non-Islamic countries, are either 

Dar al-Islam or Dar al-Harb/Kufr and there is not hird.»61   

The clash between “Kufr” and Islamic civilisations will remain until the day of judgement.62  

Selv om Kufr er betegnelsen på alt «uislamsk», er dens mest potente uttrykk den vestlige 

sivilisasjonen, som kjennetegnes av uforenlige konsepter som kapitalisme, sosialisme, 

sekularisme og nasjonalisme – blant annet. Vesten og Kufr er ikke to forskjellige fiender, men 

omfatter de samme aktørene. Dette er igjen basert på forestillingen om en sivilisasjonskonflikt 

mellom vestlig og islamsk sivilisasjon. Vestlige verdier og det kapitalistiske demokratiske 

systemet er uislamske og strider mot den islamske doktrinen. HT ønsker å rykke vestlig 

innflytelse opp ved «røttene» og forandre menneskers tankegang til islamsk tankegang.  

                                                 
59 Griffin, Roger, «Islamisme og terrorisme» i Islamisme, ideologi og trussel, red. Øystein Sørensen, Bernt 
Hagtvet, Nik. Brandal (red) (Oslo: Dreyer Forlag, 2016), 70,72 
60 Taji-Farouki, Suha, «Islamists and the Threat of Jihad: Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and the 
Jews», i Middle Eastern Studies, Vol. 36, Iss.4, s.21-46, 2000, 24 
61 Hizb ut-Tahrir, The Ummah’s Charter, (London: Khilafah Publications, 1989) 18  
62 Sitert i Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 25 
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HT deler verden inn i Dar al-kufr og Dar al-Islam. Det fremtidige kalifatet vil være Dar al-

Islam, landet av islam. Land som ikke møter HT sine ideologiske kriterier, kategoriseres som 

Dar al-Kufr, land av vantro, eller som Dar al-Harb, land i krig. Dar al-Islam er per definisjon 

land som styres av sharialover. Alle eksisterende regimer, inkludert i den muslimske verden, 

er uislamske fordi sharialover ikke er implementert fullt ut: «Out of the countries of today, 

there is not a single country or state where Islamic laws are exclusively implemented in ruling 

and life’s affair; therefore all of them are considered Dar al-Kufr although their citizens are 

Muslims».63 

Alle vestlige land er kategorisert som enten Dar al-Kufr og Dar al-Harb. Ved en etablering 

av kalifatet, vil all relasjon mellom disse dikteres gjennom «the demands of jihad».64 

Storbritannia og USA er ifølge Nabhani hoved-kufr på grunn av deres innblanding i den 

muslimske verden.65 Med USA og Storbritannia som hoved Kufr-land og Dar al-Harb, 

utelukker dette alle eventuelle diplomatiske relasjoner.  

 

Clash of civilizations  

I 1993 skrev Samuel Huntington en artikkel om en kommende «clash of civilizations», med 

Vesten og islam i hovedrollene. Senere er artikkelen og konseptet blitt utbedret i boken The 

Clash of Civilizations and the Remaking of World Order fra 1996. Clash of civilizations 

(heretter COC) er en hypotese om at menneskers kulturelle og religiøse identitet kommer til å 

være en kilde til konflikt i «den nye perioden» etter den kalde krigen. Huntington anser 

sammenstøtet mellom sivilisasjoner (og deres kulturer) som en del av historieutviklingen: 

vestlig verdenshistorie har tidligere i stor grad vært basert på utnyttelse av ikke-vestlige 

sivilisasjoner, og utviklingen har blitt drevet fram av konflikter mellom monarkier, nasjoner 

og ideologier. Huntington beskriver derimot perioden etter den kalde krigen som en ny og 

annerledes fase, der ikke-vestlige sivilisasjoner vil oppnå mer maktinnflytelse og være en 

viktig aktør i framtidens verdenshistorie.66 

                                                 
63 Hizb ut-Tahrir, «The Thought of Hizb ut-Tahrir», 2015, tilgjengelig online http://www.hizb-ut-
tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7989-the-thought-of-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 04.11.17] 
64 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 61 
65 Muslimske land er land der muslimer står for majoriteten av befolkningen, selv om landet ikke er styrt av 
muslimer, eller land der muslimer ikke er majoriteten av befolkningen, men som før i tiden ble styrt av 
muslimer og islamsk lov. Se Hizb ut-Tahrir, The Ummah’s Charter, 19  
66 Huntington, Samuel P, The Clash of civilisations (London: Touchstone books, 1996) 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7989-the-thought-of-hizb-ut-tahrir
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En sivilisasjons kulturelle identitet 

Huntington knytter aktørperspektivet opp mot sivilisasjonens kulturelle identitet, der en 

«clash» mellom sivilisasjoner vil være en uunngåelig kilde til konflikter. En sivilisasjon 

forstås, i lys av teorien, som den største kulturelle enheten, som gjerne har felles religion, 

etnisitet, språk, tradisjon og historie.67 Huntington har identifisert ni sivilisasjoner. Konflikten 

mellom muslimer og ikke-muslimer blir presentert som ett særlig spesielt tilfelle, som vil 

ende i en blodig konflikt.68 Denne konflikten er derimot ikke ny av perioden etter kald krig, 

men kan dateres langt tilbake.   

Det kan være flere grunner til at konflikten mellom Vesten og islam har så mange lag. En 

mulig årsak er kristendommens innflytelse på vestlig sivilisasjon. Islam og kristendommen er 

begge universelle, misjonerende religioner, som hevder de begge står for den eneste rette tro. 

Begge er teleologisk forankret, der religionen styrer verdier, moral, levemåte og den 

eksistensielle mening.  

Huntington mente konflikten mellom Vesten og islam var helt grunnleggende. Kritikere vil 

hevde «Vestens problem» med islam først og fremst er rettet mot den ekstreme utgaven, og 

argumentere for at den islamske sivilisasjonen ikke er monolittisk. Det essensielle 

sammenstøtet, representert av dødelige konflikter, er først og fremst mellom ulike «visjoner» 

av islam, nemlig islamisme, heller enn mellom islam og Vesten.  

 

«Clash of civilisations» i Hizb ut-Tahrir 

HT har i The inevitability of the Clash of Civilisations også presentert en konflikt mellom 

muslimer og ikke-muslimer, vestlig og islamsk sivilisasjon. HT definerer sivilisasjon 

(hadhara) som «a collection of concepts about life», men til forskjell fra Huntington defineres 

sivilisasjonene enten som spirituelle og guddommelige, eller menneskeskapte.69 Konflikten 

presenteres derfor som en «clash» mellom to verdensbilder: et materialistisk – sekulært, 

menneskeskapt verdensbilde på den ene siden, og et spirituelt og guddommelig verdensbilde 

på den andre siden. Den spirituelle og guddommelige utgår fra en doktrine, der den islamske 

                                                 
67 Huntington, The Clash of civilisations, 43 
68 Ibid., 254,257,258 
69 Khilafah Production, The inavitability of the Clash of Civilisation, 2002. Tilgjengelig online 
http://www.khilafah.com/images/images/PDF/Books/clashcivi.pdf [sist besøkt 04.11.17] 
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sivilisasjonen utgår fra den islamske ‘’aqeedah. Den «vestlige» menneskeskapte 

sivilisasjonen utgår fra kapitalismen, der religion er separert fra flere aspekter ved livet. Selv 

om en menneskeskapt sivilisasjon skulle følge en religion, er det ikke religionen som styrer 

levemåten:  

So people agree on concepts about life specific to them, where these concepts form their 

civilisation without this having any relationship with their religion, because it does not 

emanate from it. So their civilisation is not divine despite the fact that they have a religion. 

Hence, it is possible for various peoples to associate in one civilisation, despite the difference 

of their religions like the Japanese, Hindus and Sikhs and French; their religions are different 

but their civilisation is one, namely Capitalism.70 

Kristendommen kunne i utgangspunktet tilhørt det guddommelige verdensbildet, men HT 

anser kristendommens skille mellom religion og politikk som en grunnleggende svakhet, som 

har gjort kristendommen mer tilbøyelig for kompromisset om sekularisme innenfor en 

demokratisk-kapitalistisk verdensideologi. I islam finnes det ikke noe skille mellom religion 

og politikk, og et sekulært islam ville derfor vært en selvmotsigelse.  

I HT sitt verdensbilde er altså islamsk sivilisasjon basert på islamsk ‘aqeedah, og 

guddommelig inspirert, mens andre sivilisasjoner, uansett religion, er menneskeskapte og 

basert på vestlig kapitalisme.71 Den vestlige sivilisasjonen er en fiende av islam, på grunn av 

deres dominerende økonomiske og politiske rolle over hele verden, samt okkupasjon og 

militære innblanding i muslimske land. Konflikten mellom sivilisasjoner vil eksistere fram til 

dommedag. Abdul Qadeem Zallum, lederen av HT etter Nabhanis død i 1977, hevdet:  

It will continue in this way – a bloody struggle alongside the intellectual struggle – until the 

Hour comes and Allah (swt) inherith the Earth and those on it. This is why Kufr is an enemy 

of Islam, and this is why the Kuffar will be the enemies of the Muslims as long as there is 

Islam and Kufr in this world, Muslims and Kuffar, until all are resurrected […] and it should 

be taken as a criterion to judge the relationships between Islam and Kufr and between the 

Muslims and the Kuffar.72 

HT gjør likevel et skille mellom vestlig, men universell, materialistisk kultur, madaniyya, og 

selve vestlige sivilisasjonen, hadhara. HT anser det som lovlig å låne fra madaniyya, men 
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72 Qadeem Zallum, Abdul, How the Khilafah was Destroyed (London: Al Khilafah Publications, 2000) 1 
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ikke fra sivilisasjonen, hadhara. Med madaniyya regnes visse former for realfaglige områder, 

som ikke er forbundet til en skapelsesberetning eller prinsipper om individ- og 

samfunnsorganisering. Med hadhara regnes humaniora, samfunnsvitenskap og jus, som anses 

uforenlige med islam.  

 

Kapitalisme og sosialisme  

Nabhani anerkjente riktignok sosialisme og kapitalisme som ideologier, men oppfattet disse 

som en vestlig produksjon av ulikhet og elendighet og som motstridende til menneskets natur 

i søken etter mening. Nabhani mente alle mennesker trengte religion som en meningsfull 

forklaring, og at ideologien derfor måtte ha religion som kjerne. Kapitalismen derimot, er 

basert på sekularisme, med markedet som en primær drivkraft. Kapitalisme forbindes med 

trosfrihet, ytringsfrihet, eiendomsrett og personlig frihet – friheter som strider mot islamsk 

lov. Også sosialismen er karakterisert ut fra dens materialistiske prinsipp, med staten som 

viktigste aktør. Nabhani hevdet sosialismen erstattet tilbedelsen av Gud med en tilbedelse av 

ideologi.73  

Helt sentralt i Nabhanis virkelighetsbilde var skillet mellom vitenskap og religion, der 

kapitalisme og sosialisme hadde vitenskapen som et tankemessig utgangspunkt.74 I 

motsetning til sosialisme og kapitalisme, anså Nabhani «islam»75 som bestående av fikra 

(idé), tariqa (metode) og en rasjonell doktrine. Islam, som den ultimate ideologien, blir gitt til 

mennesker som en guddommelig åpenbaring.76 Grunnleggeren av HT ble likevel inspirert av 

sosialistiske elementer og den overordnede ideen om å skape en politisk ideologi basert på 

revolusjon, likestilling og kaderstruktur. Nabhani forstod «likhet» i kapitalismen som at bare 

de rike var frie og like. Videre begrunnet han kolonialisme som et kapitalistisk resultat, som 

en utnyttelse av andre. I islam kunne likestillingen være en realitet hvis den baserte seg på en 

korrekt og bokstavelig tolkning av Koranen.77 Derfor kan likestillingsideen muligens være 

inspirert av sosialistisk tenkning, men begrunnet i islam, ved at alle er like foran Allah.  

 

                                                 
73 Taji-Farouki, A Fundamental Quest, 40.  
74 Ibid., 44  
75 Nabhani og HT omtaler ideologien som islam, fordi islam er politikk og religion.  
76 Taji-Farouki, A Fundamental Quest, 38  
77 Ibid. 
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Det demokratiske systemet 

Konstitusjonen av Medina, shura (formell konsultasjon for å velge kalif, samt konsultasjon 

mellom leder og folket), majlis (rådgivende organ av stammens eldste) og ijma´ (konsensus, 

en av de fire røttene i islams lov) danner alle sammen en mulig basis for et demokratisk 

system i islam.78 I det britiske partiets medie-informasjonspakke kan vi lese at HT ønsker at 

det fremtidige kalifatet skal gjøre muslimer engasjerte i politikk, og det vil være åpent for 

konsultasjon og valg. Lederen, kalifen, vil velges gjennom shura.79 En viktig distinksjon 

mellom demokrati og islam, som ikke må undervurderes, er likevel det religiøse aspektet: 

grunnlaget for demokratiet er avvisningen av Allahs deen som en fullstendig livsstil og 

rettesnor. Demokratiet befaler hva Allah og hans sendebud har forbudt og forbyr det som er 

befalt.  

The democracy which the Kaafir West promotes in the Muslim countries is a system of Kufr. 

It has no connection whatsoever with Islam. It completely contradicts the rules of Islam 

whether in the comprehensive or partial issues, in the source from which it came, in the 

'Aqeedah from which it emanated, in the basis on which it is established and in the thoughts 

and systems it has brought. That is why it is definitely forbidden for the Muslims to adopt, 

implement or call for it. 

Slik lyder innledningen i «Democracy is a system of kufr. It is forbidden to adopt, implement 

or call for it».80 Mange muslimer anser demokratiet som en vestlig kufr-import. I denne 

sammenhengen kan også styreformer betraktes som en del av fiendebildet. HT hevder 

demokratiet er influert av «big business» og «corporate elites», og styres først og fremst 

gjennom kapitalistisk ideologi.81  USA og Storbritannia representerer kapitalisme: «they do 

not represent the will of the people nor their majority».82 Også vestlige, sekulære ideer om 

individers rettigheter og pluralisme avvises som kufr. Demokratiet er for eksempel i stor grad 

basert på menneskerettigheter, som strider mot sharia.  

 HT hevder islam og sharia styrte i de første tusen år som et skinnende eksempel for 

menneskeheten. Da britene invaderte, okkuperte og avskaffet kalifatet, ble muslimer siden 

                                                 
78 Clark, Islam for dummies, 281 
79 Hizb ut-Tahrir Britain, «Media information pack», uten dato, tilgjengelig online 
https://www.slideshare.net/abusenan/ht-media-pack [sist besøkt 04.11.17] 
80 Qadeem Zalloom, Abdul, Democracy is a System of Kufr. It is Forbidden to Adopt, Implement or Call for it, 
(London: Al-Khilafah Publications, 1995), .5 
81 Hizb ut-Tahrir Britain, «Media information pack», 12 
82 Ibid. 
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holdt tilbake og undertrykket. Den muslimske verden stagnerte, samtidig som Vesten 

opplevde store framskritt. Dette åpnet opp for vestlig kultur, ideer, sivilisasjon og systemer i 

muslimske land, mener HT.83 Styresystemet i flertallige muslimske land anses som en 

fortsettelse av vestlig kolonialisme og okkupasjon, med et korrupt system som tillater 

utenlandske krefter og deres lokale agenter å lage lover som kun tjener egne interesser, ikke 

muslimers, utnytte ressurser og holde den muslimske verden nede i fattigdom og usikkerhet. 

HT knytter dermed den kapitalistiske ideologien, med innebærende demokrati, direkte opp 

mot imperialisme og kolonialisme.  

Revolusjonen vil skje når det menneskeskapte systemet erstattes av et system der det styres i 

henhold til Allah og hans sendebud. Den islamske staten representere Guds vilje gjennom 

sharialovene. Suvereniteten vil være hos Gud, ikke hos mennesket. De valgte mennene og 

kvinnene i majlis skal sikre at den regjerende kalifen styrer i henhold til islam, og kun islam. 

Hvis ikke kan domstolene fjerne kalifen.   

Demokratiet er altså et politisk system innenfor en kapitalistisk ideologi, ifølge HT. Innenfor 

kapitalistisk ideologi er lovene basert på det sekulære menneskets begrensede intellekt. Basert 

på dette intellektet, velger mennesket selv hva som er «bra» og «dårlig», noe som igjen vil 

kunne forandre seg over tid. Når det gjelder islam, er det gode og det dårlige i samsvar med 

Allahs sharia, og kan derfor ikke forandres eller påvirkes. Islam løser alle menneskers 

problemer, uansett hvor han er og til enhver tid. Følgelig er menneskets myndighet til å skape 

lover basert på egen interesse om å skille religion fra livet, en direkte motsetning til begrepet 

monoteisme i Allahs sharia. Selv om det finnes valgbaserte institusjoner i islam, vil ikke dette 

kunne sammenlignes med HTs forståelse av demokratiet som en anerkjennelse av Kufrs 

suverenitet. 84 Dette er absolutt haram:"It is not befitting for a believing man or woman to 

have any choice in a matter, when it has been decided upon by Allah and His Messenger."85 
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85 Hizb ut-Tahrir Pakistan, «End the Circus of Democracy and Dictatorship. Work with Hizb ut Tahrir to Establish 
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En jødisk fiende  

Konflikten mellom jøder og palestinere er en konflikt med gamle røtter. Først og fremst 

handler det om hvem som har rett til Palestina. Jødene tror Abraham fikk landet av Gud, som 

skulle tilhøre jødene i all tid. Jødene anser Israel, eller gamle Kanaan, som deres hjemland fra 

2000 år tilbake. Palestinerne har levd der siden.  

Det jødiske fiendebildet er forankret i en konspiratorisk teori om et samarbeid mellom jøder 

og imperialistmakter. Opprettelsen av staten Israel i 1948 er ifølge HT en hevn for den 

muslimske erobringen av Jerusalem i 1187.86 HT trekker en linje mellom de historiske 

korstogene og den europeiske kolonialismen, der kolonialismen antas å være en strategi for 

fragmentering av muslimske land som hevn for muslimers svikt i korstogene, med 

opprettelsen av Israel som det strategiske nådestøtet. Jødene må ikke anses som passive 

instrumenter i Vestens strategi, men deres deltakelse er heller en hevn for straffer påført av 

profeten på jødiske forfedre i tidligere klaner i Medina.87  

HT hevder Israels eksistens ble sikret gjennom et konspiratorisk samarbeid mellom 

Storbritannia, FN, arabiske og muslimske statsoverhoder og PLO. Til tross for forestillingen 

om en samlet front av forræderske vantro, arabiske og muslimske herskere, legger HT 

hovedskylden på Storbritannia og USA.88  

HTs respons til Oslo-avtalen oppsummerer partiets syn på Palestinaproblemet: 

This despicable ceding of Palestine is a betrayal of Allah, His Messenger, His religion, and the 

great Companions who transformed it into an Islamic land. It is a betrayal of Salah al-Din and 

the Muslim armies who won it back from the Crusader infidels with him, and an act of 

treachery against all Muslims, because Palestine belongs to them all. Neither Arafat and the 

PLO nor the Arab rulers have been delegated by the Muslims (including the Arabs and 

Palestinians) to hand over Palestine, or any inch or grain of its soil, to the Jews. No Muslim, 

whoever he is, has the right to cede (or to delegate anyone to cede on his behalf) any inch of 

Palestine to any of the world's unbelievers, let alone to hand it over to the Jews, the most 

contemptible of them... Hence any agreement struck by Arafat and the PLO or any Arab leader 

with the Jews to cede as much as a grain of Palestine's soil is null and void. It opposes the 
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Islamic legal rule and is not binding on Muslims...who are obliged to destroy it, to sabotage it, 

and to demolish the Jewish state such that it is no longer permissible for any Jew to remain in 

Jerusalem or to reside there, in accordance with the stipulations of Omar's undertaking.89 

 

HT uttrykker i overnevnte sitat hvordan partiet avviser alle muligheter for konfliktløsning i 

Palestina. Sitatet skal være basert på en tolkning gjort av HT fra koranvers 4:141: «God will 

not grant the unbelievers any sway over the believers». Palestina anses som et okkupert 

islamsk land. Undertrykkelse av ekte troende muslimer er ikke tillatt, ifølge Gud. HT tolker 

Koranen i så måte at bekjempelse mot undertrykkelsen er kompromissløs og ubarmhjertig.90 

Alle avtaler signert av muslimske herskere i Israel mangler likviditet i sharia, og er derfor å 

regne som ugyldige. Akkurat som profeten tok opp kampen mot jøder i sin tid, oppfordrer HT 

alle muslimer til å motsi traktater signert til nå, for å tvinge sine herskere å gå til militær kamp 

mot jødiske enheter.91 HT viser til Koranvers og deler av hadithene som bevis på at Israel vil 

destrueres så fort ummah forenes for kamp.92  

Jerusalem har en spesiell og hellig status, - i forlengelsen av Palestina haster det å 

gjenopprette det islamske domenet. Hva angår Palestina og Israel, fronter HT jihad som det 

eneste lovlige møtet mellom jøder og muslimer. I henhold til sharialovene finnes det 

muligheter for utvisning eller konvertering til islam. Sistnevnte er derimot ikke trolig:  

There can be no peaceful relations with the Jews: this is prohibited by the Shari'a. It is also 

prohibited to settle for only part of Palestine. There can be neither negotiations, co-existence, 

nor normalization of relations with the Jews in Palestine. None of the Jews who arrived there 

after the destruction of the Ottoman Empire have the right to remain there. The Islamic legal 

rule requires that those of them who are capable of fighting be killed until none survive. Any 

others should be forced to leave. Individual Jews who lived in Palestine (as part of a dhimma 

community) before the end of the [Ottoman] Empire and who are not guilty of any violent act 

against Muslims can be allowed to stay. However, it is anticipated that none fit this 

description. It is impossible to solve the problem of Palestine by peaceful means. What is 

required is actual war, jihad.93 

                                                 
89 Hizb ut-Tahrir sitert i Taji-Farouki, «Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and the Jews», 27. 
90 Ibid. 
91 Ibid, 28 
92 Ibid, 28,29 
93 Hizb ut-Tahrir sitert i Taji-Farouki, «Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and the Jews», 28  
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Dhimmis 

Et dokument kjent som «Treaty of ´Umar94», angivelig fra da Umar erobret Jerusalem i 637, 

ga et sett med retningslinjer som godkjente at kristne og jøder bodde i den islamske staten. 

Vanligvis var ikke lokale innbyggere tvunget å konvertere til islam, men muslimers 

forpliktelse til å føre krig mot ikke-muslimske stater for å bringe dem under islamsk lov, ledet 

til et negativt omdømme allerede tidlig i historien.95  På grunn av den tidlige historiske 

situasjonen der kontakten med kristne og jøder var de første religionene islam stod overfor, 

finnes det flere passasjer i Koranen om disse - noen mer ambisiøse enn andre. Koranen sier 

derfor ingenting om buddhismen og hinduismen. Jøder og kristne regnes som folk av Boken, 

og kan kategoriseres som dhimmis. Dhimmi betyr «folk under beskyttelse». Historien viser 

likevel at dhimmis har vært gjenstander for religiøs og sivil forfølgelse, selv om HT mener 

dette er falske anklager.96,97 «Beskyttelsen» av dhimmis har variert fra leder til leder, land til 

land. I etableringen og koloniseringen av kalifatet, vil HT «tilby» kufr-jøder og kufr-kristne 

tre valg.98 De kan konvertere til islam, eller inngå en beskyttelsespakt som dhimmis. Et tredje 

alternativ er anvendelse av jihad. Ved å betale en religiøs skatt, jizya, og følge retningslinjene 

under sharia, vil dhimmis motta lovfestet sikkerhet for liv og eiendom. Dhimmis vil også få 

lov til å praktisere egen religion. Beskyttelsespakten inngås på det islamske samfunnets 

premisser. 

På den ene siden framstilles jøder som en ultimat fiende på grunn av situasjonen i Israel, der 

jihad frontes som det eneste alternativet. På den andre siden inkluderer dhimmi-statusen også 

jøder, som folk av Boken. I HTs egne uttalelser finnes det dermed flere motstridende utsagn. 

Det kan se ut til at det er opp til HT å gjøre «kategoriseringer» ut fra egne premisser, som: 

«individual Jews who lived in Palestine (as part of a dhimma community) before the end of 

the [Ottoman] Empire and who are not guilty of any violent act against Muslims can be 

                                                 
94 Den andre kalifen i Rashidun-kalifatet 
95 Clark, Islam for Dummies, 269 
96 Ibid. 
97 Khareem, Abdul for Hizb ut-Tahrir, «Dhimmi – Non-Muslims living in the Khilafah», 13.07.15, tilgjengelig 
online: http://www.khilafah.com/dhimmi-non-muslims-living-in-the-khilafah-2/ [sist besøkt 27.10.17] 
98 Det finnes også en mulighet for å besøke kalifatet med visa, som mu’ahid og must’amin, men da nyter du 
ikke av de samme godene som dhimmis. Ambassadører, diplomater og lignende kan også gis adgang til 
kalifatet. 
Ibid. 

http://www.khilafah.com/dhimmi-non-muslims-living-in-the-khilafah-2/
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allowed to stay. However, it is anticipated that none fit this description».99 Israels jøder 

kategoriseres som den ultimate fiende, mens «andre jøder» ikke inkluderes i denne 

forbrytelsen mot islam. Dhimmi-statusen referere også til en fjern historie i fortiden, og 

muligens en like fjern framtid i kalifatet, mens situasjonen Israel er et nåværende angrep på 

islam som derfor dyrkes for hva det er verdt. Det er denne forbrytelsen som igjen 

kategoriserer jødene som fiender. Fiendebildet er et virkemiddel i selve frigjøringen av islam 

og frigjøringen av Palestina. At HT lager egne kategoriseringer gjør det også mulig å forholde 

seg vage overfor anklagelser om antisemittisme. På den ene siden kan HT hevde at ideologien 

ikke er iboende jødefiendtlige, men på den andre siden er jøder en hovedaktør i en forbrytelse 

mot islam, som dermed legitimerer et jødehat i mange av HTs uttalelser. 

3.3 Sammenfatning 

Fienden er selve motsetningen til HTs «oss»-begrep, og ser ut til å spille en sentral rolle i 

deres beskrivelser av historien og samtiden. Dermed blir verden todelt og ordnet. Det 

manikeiske meningsuniverset fungerer som en enhetsforklaring på alle problemer. Under HTs 

ideologi kan muslimer stå samlet i opposisjon mot den eksisterende situasjonen av anomi. 

Målet er et kalifat, en idealtilstand sådan, uten fiender.  

 Den vestlige fiende og jødiske fiende begrunnes som den største årsaken til problemene i den 

muslimske verden. I HTs verdensforståelse forstås Vesten som en ultimat fiende, som i stor 

grad er ansvarlig for at den muslimske verden er okkupert og kontrollert av vantro krefter. 

Dagens vestlige aktivitet sammenlignes med korstogene for over tusen år siden, med ønsket 

om å kontrollere den muslimske verden og Jerusalem. HTs syn på Israel og jøder vitner om et 

verdensbilde konstruert på konspirasjonsteorier, gjennom en egen fortolkning av historien 

forankret i en eksistensialistisk fortelling om to uforenlige aktører som er i konflikt med 

hverandre. Fortellingen konstrueres på paradigmer hentet ut fra koranen, abstrahert fra sin 

opprinnelige kontekst, men heller tolket i lys av partiets ideologiske oppfatning av egen 

virkelighet.  

Sentralt i HT står forestillingen om islam som overlegen alle andre religioner og 

tankesystemer. Islamismen er særegen i troen på at samfunnsordenen er gitt av Gud, og 

demokratiet anses derfor som blasfemisk i troen på at mennesket kan bestemme hva som er 

                                                 
99 Taji-Farouki, «Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and the Jews», 28.  
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rett og galt, hva som er lov og ikke lov. Som et frigjøringsparti ønsker HT å frigjøre 

mennesker fra å bli tjent av andre mennesker. Idealet er å tjene og være tjent av Gud alene. 

Religionen islam er basis for ideologien, så alle andre ideologier blir forkastet på grunnlag av 

at de er menneskeskapte. 

Fiendebildet representerer en drivkraft for selve reetableringen av kalifatet. Et samlet ummah 

vil ødelegge Vesten og sette en stopper for undertrykkelsen. Det manikeiske verdensbildet er 

et bevisst virkemiddel for å legitimere arbeidet for kalifatet. Alle som motarbeider kalifatet er 

vantro, og all motstand mot kalifatet er en motstand mot Allah. Alle muslimer har en plikt for 

å arbeide for kalifatet og emigrere når kalifatet er gjenopprettet. Alle som står i veien for 

målet, er fiender. Enten er du med «oss», eller imot oss. Valget av å være «oss» innebærer å 

velge bort alt ikke-islamsk. HT hevder kampen mot kufr vil foregå fram til dommedag, som 

en egen apokalyptisk fortelling. Ved dommedag vil verden gå under, og gudsriket fødes. Da 

gjelder det å stå på den riktige siden. 

3.4 Strategi  

HT sin politiske og intellektuelle strategi er hentet fra eksempelet til profeten Muhammad i 

Mekka på 600-tallet. I likhet med profeten kategoriserte Nabhani de vantro (kufr) som den 

største ideologiske utfordringen for implementeringen av islamske ideer og institusjoner. Som 

profeten, så Nabhani for seg å forandre Kufr-tankegangen ved røttene og bringe fram tankene 

av islam. Strategien er ment å ende i en politisk revolusjon. 100  Strategien går ut på å endre 

offentlighetens tankegang ved røttene, beskrevet som «uprooting». Uprootingen foregår som 

en intellektuell revolusjon, som på sikt innleder en radikal politisk revolusjon som vil 

forandre samfunnets viktigste institusjoner, inkludert staten, til institusjoner av islam. Når HT 

har sikret seg støtte fra samfunnet, anslagsvis 70 % av befolkningen, vil partiet kalle på 

militær nussrah og velte det eksisterende regimet. En kalif vil lede det etablerte Dar al-Islam, 

i samråd med sharialover. Når kalifatet er etablert i ett eller to land, ser HT for seg at dette vil 

utgjøre en dominoeffekt. Ulikt mange andre islamistiske gruppers visjon av kalifatet, favner 

HTs kalifat alle muslimer under et ideelt samfunn, der alle samles under islam uansett 

                                                 
100 Hizb ut-Tahrir, “The reasons for the establishment of Hizb ut-Tahrir”, 2015, tilgjengelig online 
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/7981.html [sist besøkt 04.11.17] 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/7981.html
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etnisitet, geografi, sunni- eller shia-orientering. 101,102 I tredje stadium vil HT hente eksempelet 

fra profeten i Medina. Islam implementeres over hele verden gjennom da’wah og jihad, og et 

globalt kalifat vil bli realitet.103 

Med utgangspunkt i profetens strategi i Mekka og Medina, utarbeidet Nabhani en strategisk 

prosess med tre stadier. I den første fasen føres en ideologisk kamp på den intellektuelle og 

politiske fronten. På intellektuelt vis vil HT opplyse og omforme folks ideer, tankegang og 

følelser. Den politiske kampen føres mot imperialistiske påvirkninger og vestlige 

konspirasjoner mot ummah. Det første stadiet er Nabhanis grunnlegging av HT, kalt «Stadiet 

av kultivering». For å etablere en gruppe måtte Nabhani overbevise folk om gruppens idé og 

metode. Det andre stadiet er kalt «Interaksjonen med Ummah» eller «Kollektiv samhandling 

med samfunnet» der HTs ideologi framvises som den eneste gyldige versjonen av islam, som 

på sikt vil ende i en grasrotbevegelse. Målet i andre fase er å skape en bred bevissthet om 

partiets ideologi og arbeide for en reetablering av kalifatet.104 Økonomisk støtte fra mektige 

grupper i samfunnet kommer til å styrke partiets framgang, som fører inn i sluttfasen der 

implementeringen av islam skjer gjennom etableringen av kalifatet i tredje fase, og HT sin 

oppgave vil være fullført. 105,106 I dag tyder gruppens aktiviteter på at de befinner seg i det 

første eller andre stadiet i prosessen.  

Partiet hevder deres metoder er ikke-voldelige, men kan i fremtiden se for seg å gjennomføre 

et militært kupp i et muslimsk land for å etablere kalifatet. Bruk av vold er et spørsmål om 

hva som er hensiktsmessig fordi målet er så opphøyet at ethvert virkemiddel er akseptabelt.107 

Ved en eventuell maktovertakelse ser HT for seg bruk av jihad om nødvendig. Hvis 

muslimske land nekter forening med den islamske stat, vil dette sanksjoneres med krig. 108  

Ikke-muslimske land vil enten inviteres til overgivelse og konvertering til islam, eller det vil 

                                                 
101 Hizb ut-Tahrir, “The aim of Hizb ut-Tahrir”, 2015, tilgjengelig online http://www.hizb-ut-
tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7982-the-aim-of-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 04.11.17] 
102 Sinclair, Kristine Globale drømme, nationale virkeligheder (København: Den Ny Verden, Tidsskrift for 
Internationale studier,2008).  
103 Taji-Farouki,  «Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and the Jews», 22.  
104 Ibid. 23  
105 Ibid.   
106 Hizb ut-Tahrir, “Definition of HT. The method of Hizb ut-Tahrir”, 2015, tilgjengelig online http://www.hizb-
ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7988-the-method-of-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 19.11.16] 
107 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn 
108 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 13  

http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7982-the-aim-of-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7982-the-aim-of-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7988-the-method-of-hizb-ut-tahrir
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7988-the-method-of-hizb-ut-tahrir
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anvendes jihad: «jihad is the war undertaken for the sake of Allah (swt) to raise high His (swt) 

word. The undertaking of jihad requires an army»,109 Og  

indeed, Allah (swt) has ordered the Muslims to carry the Da’wah to all manking and to bring 

them into the Khilafah state. He (swt) has legislates Jihad as a method to carry the Da’wah. So 

the state must rise to declare Jihad against the Kuffar without any lenience or hesitation.110  

Utover maktovertakelsen, er ikke jihad en del av HTs strategi på veien mot målet om 

gjenopprettelsen av kalifatet. HT ønsker derimot å etablere kalifatet først, hvor bare en 

rettmessig kalif som kan initiere og lede jihad. Virkemidlene på veien mot målet om kalifatet 

skal helst være ikke-voldelige, der politisk, intellektuell «uprooting» og overbevisning skal 

føre til en revolusjon som på sikt vil omvelte eksisterende regimer og forene muslimer under 

ett Ummah. HT anerkjenner derfor ikke jihad som et nåværende virkemiddel, med ett viktig 

unntak: eksempelet Israel, og dets fiender.   

HT har siden tidlig 1980-tallet, da fredsprosessen fikk framgang, oppfordret ulike masser å 

anvende jihad i ødeleggelsen av Israel. Organisasjonen har henvendt seg til arabiske og 

muslimske lederskap, PLO, de muslimske massene og andre væpnede styrker. Selv om HT 

øynet lite håp for svar fra den politiske ledelsen, antok HT at den muslimske befolkningen 

måtte oppfatte ledernes uoppriktighet. HT beskylder faktisk regimer i muslimske land for 

bevisst å hindre jihad.111 Ved noen tilfeller har HT oppfordret statsoverhoder å overgi makten 

til partiet, så det selv kan initiere jihad mot Israel. Jihad kan likevel ikke lanseres uten et 

kalifat. HT kan derfor bare arbeide for en forvisning (uprooting) av jøder i Palestina, - det er 

kalifen som vil frigjøre det okkuperte land:  

The true and effective jihad which uproots kitfr and liberates the land of the Muslims from the 

Jews and Kujfar cannot take place without the existence of the Khilafa state, which will unite 

the Muslims in a single state under the leadership of one Khalifa who will rule them with the 

Book of Allah and the Sunna of His Messenger, and lead them into the battlefields of jihad to 

spread Islam and protect the Muslims.112 

                                                 
109 Hizb ut-Tahrir, The Institutions of State in the Khilafah: In Ruling and Administration (London: Hizb ut-Tahrir, 
2005), s.78. Tilgjengelig online http://www.ht-bangladesh.info/sites/default/files/books/Ajhizah.pdf [sist 
besøkt 04.11.17] 
110 Hizb ut-Tahrir, The Ummah’s Charter,.85 
111 Taji-Farouki, «Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and the Jews», 29  
112 Ibid. 

http://www.ht-bangladesh.info/sites/default/files/books/Ajhizah.pdf


39 

 

Etter terrorangrepet i USA 11.september 2001, hevdet HT at alle muslimer er i krig med 

Storbritannia og USA, fordi disse landene på sin side erklærte krig mot islam og muslimer.113 

Liknende proklamasjon ble gjort av al-Qaida, med Osama bin Laden som selverklært amir. 

Som amir erklærte bin Laden krig mot Storbritannia og USA, og oppfordret alle muslimer å 

kjempe i krigen. HT har hevdet at deres medlemmer skal anvende jihad når en amir ber dem 

kjempe. Det faktum at HT ikke har respondert på bin Ladens oppfordring, vitner om at partiet 

selv velger hvilken amir.114 

Selv om kalifen på mange måter sies å være grunnleggende nødvendig, kan jihad være en 

obligatorisk plikt selv uten eksistensen av en kalif. Jihad er å regne som en personlig plikt for 

muslimer hvis deres land er okkupert av fienden. Plikten påfaller også muslimer i nærliggende 

områder, skulle muslimene i det okkuperte landet ikke være tilstrekkelig mange nok for 

oppgaven. Dersom det eksistere en kalif vil derimot all myndighet være delegert ham. Partiet 

har ikke initiert til jihad i Palestina, og har derfor blitt sett på som både unnvikende og feige, 

særlig sammenlignet med HAMAS og the Palestinian Islamic Jihad, som fremmet jihad som 

virkemiddel under den palestinske intifadaen på slutten av 1980-tallet. HT fortsetter istedet å 

appellere til arabiske herskere og arbeidet om etableringen av et kalifat.115  

Hizb ut-Tahrir som et “conveyor belt to terrorism”  

Zeyno Baran har siden publiseringen av «Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency» i 2004 

fått internasjonal oppmerksomhet for sin hypotese om HT som et «conveyor belt to 

terrorism». Rapporten er basert på flere intervjuer med vestlige og sentralasiatiske 

tjenestemenn, andre organisasjoner og medlemmer av HT selv. Teorien om «conveyor belt for 

terrorists», bunner i antagelsen om at medlemmer som er radikaliserte av gruppens ideologi er 

mer sårbare for å gå videre til voldelige handlinger i islams navn.116  

                                                 
113 Hizb ut-Tahrir leaflet, «Communique from Hizb ut-Tahrir – America and Britain declare war against Islam and 
the Muslims», 09.10.01, tilgjengelig online 
http://web.archive.org/web/20050301161600/www.khilafah.com/home/category.php?DocumentID=2428&Ta
gID=3 [sist besøkt 04.11.17] 
114 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 24  
115 Ibid., 30  
116 Baran, Zeyno, «Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency», The Nixon Centre, 2004, tilgjengelig online 
http://www.bits.de/public/documents/US_Terrorist_Attacks/Hizbut-ahrirIslam%27sPoliticalInsurgency.pdf [sist 
besøkt 04.11.17] 
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Flere medlemmer av mer ekstreme islamistiske grupper er kjent som tidligere medlemmer av 

HT. Omar Sharif var et (tidligere) medlem av den britiske gruppen, som forsøkte å sprenge en 

bar i Tel Aviv i 2003. IS-kriger «Jihadi John» skal også ha vært medlem av den britiske 

gruppen.117 Ikke minst kan man hevde at Al-Muhajiroun (AM)118 og HT har samme 

ideologiske forankring, og at HT derfor trolig også kan ta steget mot mer voldelig strategi – 

slik AM har gjort. 

Baran hevder HTs ikke-voldelige retorikk er en maskering for å skjule gruppens mål, som 

bare, ifølge Baran, kan se ut til å oppnås gjennom vold.119 Baran trekker en linje mellom al-

Qaida og HT. Der AQ angrep to av de mest kjente bygningene i USA, angriper HT to av 

USAs viktigste ideologiske prinsipper: demokrati og kapitalisme. På hver sin måte baner de 

vei for å bekjempe Vesten, men der AQ bruker militær makt, baner HT veien for ideologisk 

revolusjon. 120 

HT sin australske talsmann, Wasim Dourehi, hevder på sin side:  

It champions the call for representing the government in the Islam world. It does so 

exclusively through utilisation of intellectual and political means. Hizb ut Tahrir has no 

association with terrorism or acts of terrorism and refutes any notion of being a conveyor belt 

to terrorism.121  

Selv om organisasjonen hevder deres strategi er intellektuell og politisk, må deres holdning 

overfor (sionistiske) jøder og vestlige ledere kunne betraktes som hatefull. Organisasjonen er 

for eksempel blitt forbudt på grunnlag av antisemittisk retorikk i Tyskland. Baran sier: “HT 

may be non-violent, but it certainly is not peaceful. Though it is not engaged in violence, its 

ideology is violent. If HT ever takes power in a country, it will certainly launch military 

attacks.” 122 Videre skriver Baran at gruppen ikke kan ses på som terroristorganisasjon, men 

snarere heller som en ideologisk opplæring for ekstreme islamister. For å få til dette må 

                                                 
117 Nawaz, Maajid, «The Education of Jihadi John», 03.03.15, i The New York Times, tilgjengelig online 
https://www.nytimes.com/2015/03/03/opinion/the-education-of-jihadi-john.html [sist besøkt 04.11.17] 
118 Al-Muhajiroun ble opprettet av Omar Bakri Muhammad, tidligere leder av HTB. 
119 Fullt sitat: “It [HT] is doing so by using the rhetoric of democracy and a message of non-violence to mask its 
more radical objectives. But these objectives can only be achieved through violence.” 
Baran, “Hizb-ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency.” 6.   
120 Ibid., 9, 18, 135 
121 ABC Lateline (Australia), “Virginia Trioli Talks to Hizb-ut-Tahrir Spokesman Wasim Doureihi.” 07.06.07, 
tilgjengelig online  http://www.abc.net.au/lateline/content/2007/s1972426.htm [sist besøkt 04.11.17] 
122 Baran, “Hizb-ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency.” 54  
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gruppen holde seg innenfor de lover som gjelder i landet der gruppen arbeider. The 

International Crisis Group (ICG) hevder HTs avvisning av vold er «conditional, not 

absolute», med tanke på gruppens fremtidige tredje stadie der kalifatet etableres, muligens tar 

form gjennom militært kupp og etterfølgende jihad. 123  

Gruppens nåværende ikke-voldelige strategi står i stil med deres tre stadier, da det ikke finnes 

tilstrekkelige bevis for at gruppen skal ha stått bak voldelige handlinger. Gruppens posisjon 

når det kommer til tredje stadium er derimot veldig uklar. Emmanuel Karagiannis og Clark 

McCauley gir et todelt bilde på HTs ikke-voldelige posisjon: “The first is to say that they 

have been committed to non-violence for fifty years. The second is to say that they have been 

waiting fifty years for the right moment to begin violent struggle.”124 

Koranen refererer til jihad som både et aktivt og et passivt virkemiddel. Den aktive betegner 

en militant, «hellig krig». Den passive betegner den spirituelle, interne kampen for en muslim. 

HT bruker ordet “jihad” i sine publikasjoner. Gruppen ønsker å overta makten på en ikke-

voldelig måte, men kan se for seg å ta over makten ved militære kupp. Det er dessuten veldig 

uklart hvordan jihad kan brukes når HT er ved makten. Hvis HT skal følge eksempelet til 

profeten Muhammed, der han først på en fredelig måte etablerte en islamsk stat, vil det 

deretter anvendes militant og voldelig jihad for å spre islam.   

HT gjør mange referanser til tidlig islam uten nødvendigvis å klargjøre egne intensjoner for 

hva som skal skje etter etableringen av den islamske stat. HT hevder Kufr-land, som 

Storbritannia, USA og Frankrike er i krig med islam. Hvordan denne krigen skal utkjempes er 

ikke grundig definert i noen av deres publikasjoner. USA og Storbritannia har forsøkt å forby 

organisasjonen og definere HT som en terrororganisasjon. Dette er basert på argumenter som 

at HTs ideologi og radikalisering indirekte kan sies å være et «conveyor belt» for andre 

terroristbevegelser. Likevel finnes ingen klare bevis på at HT har stått for voldelige 

handlinger eller finansiert terroraksjoner: 

The United States Government is continuing to monitor Hizb ut-Tahrir. Despite the 

statements of governments of the region, the United States has found no clear ties between 

                                                 
123 International Crisis Group, “Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir.” 30.06.03, 43. 
tilgjengelig online < http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1441&l=1>. [sist besøkt 04.11.17]  
124 Karagiannis, Emmanuel og McCauley, Clark, “Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a 
Radical Islamic Group That Remains Nonviolent,” Terrorism and Political Violence 18, 2006, 328.  

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1441&l=1
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Hizb ut-Tahrir and terrorist activity. Hizb ut-Tahrir has not been proven to have 

involvement in or direct links to any recent acts of violence or terrorism. Nor has it been 

proven to give financial support to other groups engaged in terrorism. Because of that, it 

falls outside the definitions used by the United States and others to designate 

a terrorist group.125 

Øystein Sørensen beskriver i Islamisme, islam og totalitarisme hvordan holdningen til vold 

kan sies å være et avgjørende skille mellom ulike islamistiske organisasjoner.126 Hizb ut-

Tahrir kan for eksempel sies å dele de samme grunnleggende verdiene som med IS og Al-

Qaida, med det samme overordnede målet om et globalt kalifat styrt gjennom sharialover. 

Sørensen skriver at voldsbruk ikke burde være et hovedkriterium for klassifisering av 

islamistiske grupper som enten moderate eller ekstreme/radikale, da dette vil viske ut 

påfallende likhetstrekk mellom grupper som deler de samme kjerneverdiene.127  

Jeg mener Hizb ut-Tahrirs og deres holdning til vold kan illustrere et poeng i denne 

sammenhengen. HT hverken utøver eller forfekter voldelige aksjoner i dag, og deres praksis – 

forstått som handlinger, gjør så organisasjonen ikke kan betegnes som en terrororganisasjon. I 

fremtiden forholder HT seg derimot uklare. (Et nåværende) voldsbruk som kriterium for 

klassifisering som moderat eller radikal islamisme tjener ikke til en riktig forståelse av HT 

som organisasjon. HTs islamistiske ideologi kan klassifiseres som totalitær, og deres 

målsetting om et globalt kalifat styrt av sharialover kan klassifiseres både som revolusjonær 

og radikal. Gruppens fiendtlige og antisemittiske retorikk kan dessuten ikke klassifiseres som 

et fredelig middel.  

Vold oppfattes av mange islamistiske grupper som både et hensiktsmessig og nødvendig 

virkemiddel i en gitt hypotetisk situasjon. Sørensen skriver at det er islamistenes vurdering av 

situasjonen som avgjør om vold er hensiktsmessig eller ikke.128 Til tross for HTs påstand om 

                                                 
125 Sitert i Yilmas, K., «The Rise of Radical Islam in Post-Soviet States: Fiction or Reality?», i Understanding and 
Responding to the Terrorism Phenomenon, O.Nikbay og S.Hancerli (red), (Washington: IOS Press, 2007), 111 
126 Sørensen, Øystein «Islamisme, islam og totalitarisme», i Islamisme, ideologi og trussel, red. Øystein 
Sørensen, Bernt Hagtvet, Nik.Brandal (red), (Oslo: Dreyer Forlag, 2016) 21  
127 Ibid., 22  
128 Det kan imidlertid virke som enkelte jihadisters voldsbruk overfor fienden kan betraktes som et mål i seg 
selv, men Sørensen konkluderer med at voldsbruken likevel vil være et middel mot et overordnet mål om et 
perfekt islamsk samfunn.  
Ibid., 21.  
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en fredelig strategi uten voldsbruk, mener altså HT at vold overfor jøder i Israel er både 

hensiktsmessig og legitimt. Dette gir grunn for å tro at HT ikke avviser vold som virkemiddel. 

HTs prosess av tre stadier vitner om at nødvendige betingelser ikke er oppfylt, men at HT 

forbeholder seg retten til å definere når og hvordan det er legitimt å anvende vold.  

3.5 Sammenfatning 

Det første og andre stadiet i HTs strategiprosess kjennetegnes av en intellektuell «uprooting» 

som skal ende i en politisk revolusjon. Baran vektlegger det radikale i HTs ideologi som et 

springbrett til mer ekstremistiske grupper, fordi det antas at ideologien forsterker radikale 

holdninger. I det tredjet stadiet kan HT se for seg å gjennomføre militære kupp og anvende 

jihad for å etablere kalifatet og kolonisere. Motstridende uttalelser og vage definisjoner gjør 

det vanskelig å gi et fullstendig bilde av HTs strategiske metode. Det antas at dette er en 

bevisst taktikk fra HTs side. Det som derimot kan sies å være mer sikkert, er at jødehatet i 

tilknytning til Israel legitimerer jihad. Når og hvordan er igjen mer uklart.  
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4 Hizb ut-Tahrir i Storbritannia 

Lite er kjent om den organiserte strukturen i HT, men vi vet at den er hierarkisk og topptung. 

Det globale hovedstyret kontrollerer verdensomspennende aktiviteter gjennom møter med 

regionsledere, som i sin tur distribuerer informasjon til individuelle celler. Et av HTs 

hovedkontorer sies å være i London, hvor mesteparten av organisasjonens publikasjoner, 

pengeinnsamling og opplæring skjer.129,130,131 I HTBs egne medie-informasjonspakke 

benekter likevel partiet å ha så stor status, og understreker at hovedaktiviteten og 

hovedkontoret er plassert i den muslimske verden.132  

I Storbritannia er HT et eget politisk parti, styrt av en emir (leder), Abdul Wahid, som i tur 

står ansvarlig til sin globale leder, Ata Abu Rashta. Selv om HTB beskriver seg selv som et 

politisk parti, er det ikke et parti av vestlig karakter: partiet ønsker ikke å ta del i den 

demokratiske prosessen, og deltar derfor ikke ved valg. De nasjonale lederkomiteene kan 

handle på vegne av det internasjonale hovedstyret om nødvendig. De kan også utarbeide egne 

nasjonale strategier, som igjen godkjennes av den globale lederen. Alle nasjonale 

lederkomiteer følger likevel ordre og retningslinjer gitt av det internasjonale hovedstyret. 

Derfor er det en sammenheng mellom den organisatoriske strukturen i HT og den praksisen 

som HTB følger.  

4.1 Hizb ut-Tahrir Britain: strategi og utvikling 

Til tross for at HT anser Storbritannia som hoved-kufr, var Storbritannia et av de første 

landene HT utvidet til utover den muslimske verden. Taji-Farouki hevder dette skyldes mer 

en tilfeldighet enn et strategisk valg.133 HTB startet som en liten gruppe i 1980-årene under 

lederskapet av en palestiner ved navn Fouad Hussein. Hussein hadde flyktet fra Syria og det 

bathistiske regimet til Storbritannia, og startet opp små studiesirkler som skulle inkludere 

muslimer fra Tyrkia, Somalia, Pakistan og Bangladesh, som utgjorde den største etniske 

gruppen i det muslimske samfunnet i Storbritannia. I 1986 ble HTB offisielt opprettet av 

                                                 
129 America Foreign Policy, “Hizb ut-Tahrir”, tilgjengelig online  
http://almanac.afpc.org/sites/almanac.afpc.org/files/Hizb-ut%20Tahrir_0.pdf [sist besøkt 09.12.16] 
130 Baran, «Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency», 2004, 34 
131 Husain, Ed, The Islamist: Why I Became an Islamic Fundamentalist, What I Saw Inside, and Why I Left 
(London: Penguin Books, 2007), 272 
132 Hizb ut-Tahrir Britain, «Media information pack» 
133 Taji-Farouki, A Fundamental Quest, 176 
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Omar Bakri Muhammad (heretter OBM), som fungerte som leder fram til 1996. OBM kom 

fra Syria, men hans tidligere assosiasjoner med islamistiske grupper134 tvang han på flukt til 

Storbritannia, hvor han fikk politisk asyl. 135 På slutten av 1980-tallet hadde HTB etablert et 

mediesenter i London kalt «Al-Khilafah», hvorfra de distribuerte og publiserte litteratur og 

informasjon om organisasjonen. 

I et tidlig stadium var HTB styrt av en gruppe muslimske innvandrere, som allerede hadde en 

tilknytning til HT, eller opprinnelseslandet Palestina. HTB var ikke grunnlagt av britiske 

muslimer, og i begynnelsen var heller ikke britiske muslimer et mål for rekrutteringen. Deres 

første strategi var å rekruttere muslimer som bare hadde midlertidig tilhørighet i Storbritannia 

for å kunne spre ideologien tilbake til deres muslimske hjemland, der HT kanskje var 

forbudte. Deres første rekrutteringsstrategi vitner om at Storbritannia ikke ble anerkjent som 

et strategisk land på dette tidspunktet. Etter hvert som et større antall muslimer slo seg ned 

permanent i Storbritannia, ble det derimot mulig å snakke om et britisk muslimsk samfunn. 

Ideen om et kalifat forente diaspora-muslimer i Storbritannia i målet om et ummah, til 

kontrast mot en opplevd rotløshet i det vestlige samfunnet. Ifølge HT skal kalifatet omfavne 

alle muslimer, uansett bakgrunn, islamsk trosretning, etnisitet og språk. 136   

Etter signeringen av den israelske-palestinske fredsavtalen i 1993, utvidet HTB rekrutteringen 

til andregenerasjons britiske muslimer. De britiske muslimske medlemmene hadde derimot 

ingen eller liten relasjon til Midtøsten eller HTs opprinnelsesland. I starten skal det ha vært 

uenigheter rundt HTs visjon og misjon for Storbritannia; skulle HT være et relevant alternativ 

i det britiske samfunnet, eller skulle fokuset fortsatt være Midtøsten? HTB har siden 1980-

tallet beholdt engasjementet for Midtøsten, men et nytt fokus ble også rettet innenlands.137   

Strategien tok en ny form for nasjonalisering for å kunne rekruttere britiske muslimer. HTB 

var dermed ikke lenger bare en organisasjon av Midtøsten, men en britisk også. HT er ofte 

omtalt som en transnasjonal organisasjon uten fast territorium. Organisasjonens ideologi er 

transnasjonal og deres arbeid er global, men deres strategi i Storbritannia vitner etter hvert om 

sterke nasjonale tendenser. Da OBM kom til Storbritannia, skal han ha vært fortvilet over at 

                                                 
134 Det Muslimske Brorskap, tidligere al-Muhajiround, og Hizb ut-Tahrir i Beirut 
135 Counter Extremism Project, “Omar Bakri Muhammad, History Timeline”. Ingen dato. Tilgjengelig online 
http://www.counterextremism.com/extremists/omar-bakri-muhammad [sist besøkt 01.11.16] 
136 Taqiuddin an Nabhani, Muhammad, The Concepts of Hizb ut-Tahrir, Ingen dato, tilgjengelig online 
http://english.hizbuttahrir.org/the-concepts-of-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 16.10.16] 
137 Sinclair, «The Caliphate as a Homeland» 
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muslimer så ut til å bry seg mer om tilbudet av halal-kjøtt i Storbritannia, enn selve islam. 

Han så muslimers aksept av det britiske samfunnet som noe negativt: «Their identity is 

corrupt, you feel pain, because the Western culture created racism, you have [the] Western 

personality, [this] must be taken out».138 OBM følte at den eldre generasjonen hadde 

vanskeligere for å omfavne HTBs radikale ideologi, og mente derfor rekrutteringen og 

framtiden lå i ungdommen.139 Dermed lanserte han en vedvarende rekrutteringsstrategi for 

den muslimske ungdommen i Storbritannia. I denne perioden opererte HTB nesten bare på 

universitetscampuser. HTB fokuserte på unge muslimers problemer i det britiske samfunnet, 

som rasisme, moralsk forfall og homoseksualitet, og boligproblemer og boliglån blant 

unge.140 HTBs tilnærming til unge muslimers nasjonale problemer ga HTB en illusjon av å 

være egnet til å definere og løse individers problemer, og kunne på sin side tilby noe 

Storbritannia ikke klarte: «They come to HT for true brotherhood. Kufr [nonMuslims] cannot 

give this».141  

 Majiid Nawaz, et tidligere medlem i HTB, beskriver OBM sine handlinger i Storbritannia 

som en direkte kamp mot det britiske samfunnet.142  Der Hussein hadde startet HTB uten en 

klar visjon og misjon for Storbritannia, tok OBM over styringen og så for seg en 

radikaliseringsstrategi i tråd med de tre stadier, og hevdet HTB sine aktiviteter var å regne 

som stadium tre.143 OBM sitt mål for Storbritannia var det samme som for Midtøsten; og 

OBM kunne faktisk se for seg en mulig reetablering av kalifatet i Storbritannia.144 Under den 

første Golfkrigen i 1990 oppfordret OBM sine medlemmer å støtte Irak (ikke Saddam) og føre 

jihad mot vestlige styresmakter, deriblant statsminister John Major:  

Major is a legitimate target. If anyone gets the opportunity to assassinate him, I don’t think 

they should save it. He is the head of a state which has declared war against Islam and our God 

says fight those who fight you. It is our Islamic duty and we will celebrate his death. I pray to 

God for someone to kill him.145  

                                                 
138 Intervju med Omar Bakri Muhammad fra 2004, hentet fra Wali, Farhaan, «Radicalism Unveiled. A Study of 
Hizb ut-Tahrir in Britain», 112 
139 Ibid. 
140 Ibid., 106-112 
141 Ibid., 112  
142 Nawaz, Maajid, Radical, (The United Kingdom: WH Allen,2012) 118 
143 Se Vogt, Kari, Kommet for å bli: Islam i Europa (Cappelen, 1995)  
144 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 66. 
145 Taji-Farouki, A Fundamental Quest, 178 
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OBM ble arrestert i 48 timer for sin uttalelse, men ble sluppet fri uten anklage. Ingen angrep 

mot statsminister Major ble utført, men partilederens uttalelse vitner om en strategi som i stor 

grad kunne baseres på voldelige midler. Ut ifra at OBM så for seg å være i stadium tre, 

inkluderte dette også bruk av jihad. OBM rettferdiggjorde uttalelsen ved å hevde at 

Storbritannia var i krig mot islam, en forestilling som ikke bare OBM stod for – men som er 

godt forankret i HT virkelighetsforståelse, der Vesten er i krig med islam.146 

Britisk sikkerhetstjeneste ble for første gang gjort oppmerksom på det engelske nettverket i 

1988, da the Board of Deputies of British Jews (BDBJ) anklaget HTB for antisemittisme, på 

grunn av et vedlegg i HTBs magasin Al Fajr (the Dawn), titulert «The Islamic Rule on 

Hijacking Aeroplanes», skrevet av hovedstyret i Midtøsten om flykapring av israelske fly. 

Siden Israel betraktes som et jødisk land i krig med muslimer, kunne dette legitimere 

flykapring.147 Etter signeringen av Oslo-avtalen mellom PLO og Israel, kjennetegnes HTB sin 

utvikling i Storbritannia av en økt fiendtlighet mot jøder, noe som viste seg i partiets retorikk, 

med slagord som «The Only Place is the Battle Field between the Muslims and the Jews» og 

«Peace with Israel – A Crime Against Islam».148 I 1994 ønsket BDBJ, jødiske studentledere 

ved universiteter og flere parlamentsmedlemmer å forby HTB, fordi partiet var «homofobisk, 

antisemittisk og anti-hinduistisk».149 HTB ble utestengt fra flere universitetscampuser, men 

unngikk forbud. OBM sin radikale strategi i Storbritannia skal likevel ha tiltrukket mange 

(unge) medlemmer til HTB. På en konferanse om kalifatet i juli i1994 på Wembley Arena 

skal det ha møtt opp over 10 000 mennesker.150  

I et sekulært, vestlig land som Storbritannia, ble HTB ansett som en trussel mot landets 

liberale verdier. HTB endret dermed strategi for å unngå konflikter med styresmaktene og 

BDBJ. Til tross for den økte rekrutteringen under OBM, ble han beordret av det globale 

hovedstyret å nedtone partiets kontroversielle retorikk, men responderte med oppsigelse og 

utmelding i 1996. Like etter bruddet med HTB stiftet OBM den islamistiske gruppa al-

Muhajiroun (AM), med flere undergrupper i Storbritannia. Etter noen år hadde AM nettverk i 

Libanon og Pakistan, og aktivitet i Saudi-Arabia, Mauritius, Bangladesh, Afghanistan, India, 

                                                 
146 Ibid.  
147 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and strategy, 31,32  
148 Whine, Michael, «Hizb ut-Tahrir in Open Societies», i The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and 
Combating Radical Islamist Ideology. Conference Report. Zeyno Baran (red), The Nixon Center, 2004, 104. 
Tilgjengelig online http://www.islamawareness.net/Deviant/Hizb/confrephiztahrir.pdf [sist besøkt 04.11.17] 
149 House of Commons debate, «Racism and Anti-Semitism», Hansard, 31.03.94, 1115-1120, tilgjengelig online 
parliament.uk/pa/cm199394/cmhansrd/1994-03-31/Debate-6.html [sist besøkt 22.09.17]  
150 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and strategy, 33 
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Malaysia, Frankrike og USA. AM delte mange likheter i ideologi og strategi med HT, men 

utviklet en mer aggressiv populistisk tilnærming. I tråd med gruppens distinkte ethos, 

karakteriserte AM sine medlemmer som «people of action», i motsetning til kolleger i den 

britiske grenen av HT som «people of words». Holdningen til Israel kan tjene som et 

eksempel. Spørsmålet om Israel tar opp en betydelig plass i AMs agenda, og AM deler mange 

av de samme synspunktene som HT. AM snakker også om en blodtørstig vestlig 

konspirasjon, og om uoppriktige «puppet rulers» blant PLO, arabiske herskere og andre 

regimer.151 En fredsløsning med Israel er høyst uaktuelt. I likhet med HT hevder AM at 

kalifen er den legitime leder for jihad.152 AM hevder derimot at selv britiske muslimer har en 

sekundær plikt til jihad gjennom andre virkemidler enn kamp; verbalt, finansielt – og hvis 

mulig: fysisk. AM skal angivelig ha vært en stor finansiell støtte for HAMAS, og støttet opp 

om selvmordsbombingen i Tel Aviv i 1996 utført av HAMAS’s bevegelse ‘Izz al-Din al-

Qassam Brigades.153  

Til tross for delte hovedsynspunkter med HT, vant AM stor støtte i det radikale klima i 

Storbritannia. Etter bruddet med Muhammad, nedtonet nemlig HTB sin medieprofil og 

strategi.154 Perioden etter OBM, mellom 1996-2001/2002, kjennetegnes av tilbaketrekning og 

omgruppering. OBM sin strategi i Storbritannia sto ikke i stil med det globale hovedstyrets 

visjon og misjon for Storbritannia, og hovedstyret var nå redd for at HTB sin aktivitet under 

den tidligere lederen hadde beveget seg vekk fra arbeidet for målet om et kalifat i Midtøsten. 

Etter OBM holdt HTB derfor en lav profil. Det globale hovedstyret kom fram til en «strategi 

for Vesten» i 1998, som oppfordret nasjonale ledere til å bruke konflikter fra blant annet 

Balkan og Golfkrigen i retorikken som eksempler på vestlig undertrykkelse av muslimer i 

«krigen mot islam».155  

Denne strategien kan på en måte tolkes som en videreføring av OBM sin aktivitet i 

Storbritannia, der han gikk hardt ut mot statsminister Major under Golfkrigen tidlig 1990-

tallet. På den andre siden ser man en forskjell i rollen til HTB: partiet gikk fra å «angripe» 

                                                 
151 Taji-Farouki, «Islamists and the Threat of Jihad: Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and the Jews», 
32,33 
152 Ibid.  
153 Ibid., 34 
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155 Ahmed and Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 68 
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Vesten, til å «føle seg angrepet» av Vesten, og påtar seg derfor fra 1998 en offerrolle for 

vestlig undertrykkelse.  

4.1.1 Etter 11. september 2001  

Den 11.september 2001 ble fire passasjerfly kapret av selvmordsaksjonister fra al-Qaida. 

Osama Bin Laden antas å være hovedmannen bak angrepet. Flyene rammet tvillingtårnene i 

New York, og forsvarsdepartementsbygningen Pentagon. Ett fly nådde ikke målet, men styrtet 

i Pennsylvania. Nesten 3000 mennesker ble drept. Terrorangrepet fikk store globale 

konsekvenser, med krig i Afghanistan for å styrte Taliban-regimet, samt angrepet på Irak i 

2003. Kampen mot internasjonal terror ble over hele verden kjent som «War on terror», og 

flere land skjerpet sikkerhets- og overvåkningslovene etter angrepet.156 

Terrorangrepet i USA den 11. september 2001 skulle føre HTB ut i mediarampelyset, og det 

var umulig for gruppen å beholde den lave profilen. HTB førte en offensiv taktikk der de 

forsøkte å distansere seg fra andre islamistiske grupper, og da særlig al-Qaida. HTB tok 

avstand fra terroren, og presentere heller det islamske kalifatet som den eneste korrekte 

metoden. Under et intervju av Jalaludin Patel, leder for HTB i 2001, ble han bedt om å gi en 

oversikt over hvordan HTB vurderte terrorangrepet og dets konsekvenser:  

As far as the events are concerned, in particular the assaults on the World Trade Center and 

the Pentagon, we said that such attacks are not condoned by the Shari'ah. We immediately 

declared that this is not the proper or even effective method of fighting Western imperialism. 

We do see Western imperialism as the key factor in the continuing decline of the Islamic 

world and we do impress upon Muslims that they have to confront this imperialism. However 

that confrontation should be well planned and should not involve actions that are not only 

against the Shari'ah but are in fact self-defeating. The correct method is to establish a strong, 

modern and viable Islamic state, i.e. the Khilafah state, and the manner by which we can 

achieve this is to remove the rulers of the Muslim world.157  

                                                 
156 Store Norske Leksikon, «Terrorangrepet 11. September 2001», 22.09.17. Tilgjengelig online 
https://snl.no/Terrorangrepet_11._september_2001 [sist besøkt 29.10.17] 
157 Abedin, Mahan, «Inside Hizb ut-Tahrir: An Interview With Jalaluddin Patel, Leader of Hizb ut-Tahrir in the 
UK», 11.08.14, Jamestown Foundation, Spotlight on Terror, Vol.2, iss.8. Tilgjengelig online 
https://jamestown.org/program/inside-hizb-ut-tahrir-an-interview-with-jalaluddin-patel-leader-of-hizb-ut-
tahrir-in-the-uk/ [sist besøkt 04.11.17] 

https://snl.no/Terrorangrepet_11._september_2001
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Ut fra Patels uttalelse kan det virke som HTB vurderte terrorangrepet ut fra hvor 

hensiktsmessig og effektivt det var. HTB oppmuntrer muslimer til å stå opp mot 

imperialisme, men ikke hvis dette stred imot sharia. Dette kan tolkes på flere måter: på den 

ene siden hevder Patel, om enn implisitt, at de to tvillingtårnene og Pentagon representerte 

amerikansk imperialisme. Jeg kan ikke unngå å legge merke til at han ikke nevner at dette var 

et angrep på flere tusen, uskyldige sivile. På den andre siden hevder Patel at angrepet stred 

mot sharia, og dermed også HTB sine fundamentale prinsipper: sharialover er et fundament 

for HTBs visualiserte kalifat og muslimske samfunn. Gjenopprettelsen av kalifatet presenteres 

som den eneste korrekte metoden. Implisitt hevder Patel at terrorangrepet var uislamsk. I 

motsetning til al-Qaida sitt angrep, som er «condoned» og «self-defeating», styres HTB av 

den islamske rettesnoren under sharia. Patel plasserer også arbeidet for kalifatet i den 

muslimske verden, og vekk fra den vestlige verden. Kalifatet var først og fremst en trussel 

mot muslimske ledere. Dette er i tråd med HTs visjon om en gjenopprettelse av kalifatet i 

Midtøsten, og ikke i Vesten. Dog vet vi at kalifatet vil være ekspansjonistisk med ønske om et 

verdensherredømme, noe som da vil inkludere også vestlige land.  

HT hevdet det foregikk en vestlig konspirasjon mot islam og muslimer, og det var 

usannsynlig at USA ikke visste om et mulig planlagt terrorangrep: 

The American secret service has infiltrated the Taliban through Pakistan and consequently it 

has infiltrated the al-Qa’idah organisation led by Bin Laden. If Bin Laden was responsible for 

this attack America would have known about it, especially as such attacks requires a great 

number of people to execute it an (a) long period of time to prepare for it. We are used to 

Americas’ (sic) lies and wilful deception in such situations.158  

Påstanden stiller seg i rekken blant mange konspirasjonsteorier, men for HT, og deres 

medlemmer, anses terrorangrepet som ett av mange159 angrep der selve hensikten var å 

svartmale muslimer og ødelegge for islams rykte. HT kritiserte «krigen mot terror» som et 

påskudd fra Vestens side for å splitte ummah.160  

Etter terrorangrepet økte HTB engasjementet mot det ikke-muslimske publikumet, ved å 

presentere 9/11 og kjølvannet av hendelsen som et tegn på svakhet i det vestlige kapitalistiske 

                                                 
158 Hizb ut-Tahrir leaflet fra 2001, «Alliance with America is a great crime forbidden by Islam», sitert i Ahmed og 
Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 34  
159 Ibid. HT hevder for eksempel at USA stof bak terrorangrepet i Mumbai 2008.  
160 Ibid. 
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samfunnet, og derav presentere islamisme som en alternativ ideologi, ikke bare for muslimer 

– men for allmennheten. HTB økte aktiviteten i Storbritannias moskeer, lokale muslimske 

samfunn og universitetscampuser. Ikke-muslimer kunne riktignok ikke melde seg inn i partiet, 

men HTB tilbød en ny tankegang, som langsiktig kunne skape en bredere støtte for den 

kommende revolusjonen.  

Globale HT erklærte i et flygeblad i 2001 at alle muslimer var i krig med Storbritannia og 

USA. Storbritannia og USA utkjempet krig i Afghanistan under banneret «fighting 

terrorism», mens HT referer til samme krigen som et korstog mot muslimer.161 I et annet 

flygeblad fra 2002 beskriver HTB hvordan «krigen mot terror» egentlig er en «krig mot 

islam». HTB hevder at man aldri skal la seg integrere i et Kuffar land, slik som Storbritannia, 

på grunn av landets «slaviske støtte» til USA, og ikke minst landets historie av kolonialisme 

og innblanding i den muslimske verden. I stedet for å la seg integrere, ønsker HTB at 

engelske muslimer skal omfavne islam og arbeide mot et forent ummah.162   

HTB presenterte seg selv som «islams stemme», en forsvarer av «det ekte islam» i «krigen 

mot islam». «Krigen mot islam»/ «Krigen mot terror» og terrorangrepet 11. september har 

siden 2001 blitt en stor del av HTBs anti-vestlige retorikk, plassert i fortellingen om «clash of 

civilisations» mellom muslimer og Vesten. Hadiyah Masieh, et tidligere medlem i HTB, sier: 

«9/11 was great publicity for our cause [..] We found that more people were listening to our 

cause and when George Bush made his speech about being either with us or against us, that 

just reinforced what our organisation had been saying».163 Derfor kan det sies at 

terrorangrepet forsterket motsetningene mellom «oss» og «dem», mellom Vesten og 

muslimer. Flere muslimer i Storbritannia ville høre hva HTB hadde å si. Konferansene i 

London i 2002 og i Birmingham i 2003 tiltrakk henholdsvis 6500 og 7000 mennesker.164 

                                                 
161 Hizb ut-Tahrir, “Communiqué from Hizb ut-Tahrir - America and Britain declare war against Islam and the 
Muslims”, 09.10.01, tilgjengelig online 
http://web.archive.org/web/20050301161600/www.khilafah.com/home/category.php?DocumentID=2428&Ta
gID=3. [sist besøkt 24.10.16] 
162 Hizb ut-Tahrir Britain, “An Open Letter to the Muslims in Britain regarding the Dangerous Call of 
Integration”, Khilafah,  17.05.2002, tilgjengelig online 
http://web.archive.org/web/20050215153914/www.khilafah.com/home/category.php?DocumentID=4127&Ta
gID=3 [sist besøkt 20.11.16] 
163 Sitert i Sarfraz, Manzoor, «Hadiya Masieh: How 7 July bombings made me question my beliefs», 04.07.10, 
tilgjengelig online  https://www.theguardian.com/uk/2010/jul/04/hadiyah-masieh-7-july-bombings [sist besøkt 
04.11.17]   
164 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 67 
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I 2004 vedtok National Union of Students (NUS)- konferansen en «No Platform Policy» 

overfor HTB, fordi partiet ble ansett som ansvarlig for å støtte terrorisme i Israel og publisere 

materiale som framkalte rasehat. Ifølge Ahmed og Stuart opererte HTB heretter under 

dekknavn på universitetene for å omgå hindringen.165  

I 2005166 utarbeidet det globale hovedstyret en ny strategi for HTs aktivitet i Vesten. Det er 

viktig å merke seg at «Strategien for Vesten» fra 1998 først og fremst var rettet mot det 

muslimske samfunnet i Storbritannia. I 2005 så det globale hovedstyret det som nødvendig å 

legge fram en ny strategi – dessuten en todelt strategi. Overfor muslimer skulle partiet blant 

annet «highlight that they are a part of the Ummah», «prepare the community for the 

establishment of the Khilafah in Muslim countries», «members are not to take part in 

governance in Western countries» og ovenfor muslimske politikere: «try to connect with 

those influential people to relay the opinion of the party, highlight hot topics related to 

Muslims and highlight the greatness of Islam».167 Overfor ikke-muslimer, og særlig 

politikere, skulle partiet blant annet: «shake up the capitalist system and start debates about 

it», «show the inability of the capitalist system to solve social problems», «expose the 

collapse of the Western tenets of democracy and freedom, especially after 9/11», og «provide 

examples from Western society and its discrimination against Muslims».168  

Det er tydelig at denne strategien videreførte HTBs umiddelbare strategi etter terrorangrepet, 

både i form av engasjementet som nå ble rettet mot ikke-muslimer, men også fordi strategien 

spilte på terrorangrepet 11.september for hva det var verdt. Det er verdt å merke seg hvordan 

HTB klarte å vende terrorangrepet i USA til å bli noe positivt for organisasjonen, som en del 

av HTBs agenda. Terrorangrepet forsterket HTBs allerede sterkt etablerte «oss» mot «dem»-

univers, som ifølge Masieh skal ha fått flere mennesker til å høre på hva HTB hadde å si.  

Strategien hadde også en klar anti-integrasjonsagenda, som hevdet muslimer ikke kunne delta 

ved valg. I stedet skulle muslimer integreres i organisasjonen og utdannes om islam:  

                                                 
165 Ibid., 94 
166 Jeg ønsker å bemerke at dette var før terrorangrepet i London 7.juli 2005.  
167 Hizb ut-Tahrir, «Strategies for Action in the West: Part 1: Carry the message to Muslims in the West», 2005, 
hentet fra Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 69,70  
168 Ibid. 
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Muslims in the West are exposed to Western culture and civilisation which might influence 

them. Therefore the party should educate Muslims about their religion and maintain intensive 

relations with the community.169 

4.1.2 Etter 7. juli 2005 

Terrorangrepet 7.juli 2005 bestod av flere bombeangrep rettet mot kollektivtransportsystemet 

i London. Fire selvmordsaksjonister utløste fire bomber på tre togbaner og én buss. al-Qaida 

skal angivelig ha tatt på seg skylden for angrepet, men det finnes ingen klare bevis som kan 

avgjøre dette.170 I en egen video hevder én av selvmordsbomberne at Vestens urettferdighet 

overfor muslimer rettferdiggjorde angrepet.171 Etter terrorangrepet ble britiske muslimer ofre 

for mye hat og diskriminering.   

Få dager etter terrorangrepet i London, uttalte HTBs talsperson, Imran Wahid:  

When Westerners get killed, the world cries. But if Muslims get killed in Iraq or Afghanistan, 

it’s the smallest of news. I will condemn what happened in London only after there is a 

promise from Western leaders to condemn what they have done in Falluja and other parts of 

Iraq and Afghanistan.172  

Etter 7.juli gikk statsminister Tony Blair ut med en tolvpunkts antiterrorplan. Nytt av denne 

planen var at terrorisme ikke bare var de aktive partene som engasjerte i terror, men også de 

som kunne «incite or proselyte it», noe som inkluderte HTB under punkt ni: «We will 

proscribe Hizb ut Tahrir and the successor organisation of Al Muhajiroun. We will also 

examine the grounds of proscription to widen them and put proposals forward in the new 

legislation».173 Terrorangrepet gjorde det nødvendig for HTB å endre strategi. Denne gangen 

kom HTB ut i hardere vær, og deres eksistens ble satt på prøve.  

Etter Blairs forbudsforslag gikk HTB ut med en presselansering, der partiet hevdet å være 

ikke-voldelige, uten tilknytning til AM og imot drap på uskyldige sivilie som i terrorangrepet 

                                                 
169 Ibid. 
170 House of Commons, «Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005», 
11.05.2006. 21  
171 Ibid., 19 
172 Imran Wahid sitert i Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 101, fotnote 459.  
173 The Guardian, «Full Text: The prime minister’s statement on anti-terror measures», 05.08.05, tilgjengelig 
online  http://www.theguardian.com/politics/2005/aug/05/uksecurity.terrorism1 [sist besøkt 04.11.17] 

http://www.theguardian.com/politics/2005/aug/05/uksecurity.terrorism1
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7.juli.174 Vi ser derfor allerede her en nedtoning av retorikken i motsetning til Wahids 

eksempel. Forbudsforslaget førte til en endring i strategien hos HTB, som nå søkte støtte fra 

samfunnet, både fra muslimer og ikke-muslimer, så vel som hos britiske politikere og 

menneskerettighetsorganisasjoner. HTB opplevde støtte fra andre muslimske organisasjoner, 

og da særlig the Muslim Council of Britain (MCB) og the Muslim Association of Britain 

(MAB). Som respons til Blairs forbudsforslag, underskrev 38 muslimske grupper og individer 

på «Unprecedented Muslim Community Response to Proposed Anti-Terrorism Measure» som 

et forsvar av HTB:  

The proposal to ban the non-violent organisation Hizb ut-Tahrir is, in our view, unwarranted, 

unjust and unwise, and runs counter to all the principles which Western democracies are 

currently trying to promote abroad. 175,176 

Også HTB hevdet at Blairs forbudsforslag stred imot landets liberale verdier: «all the talk 

about freedom of speech, tolerance, people power and democracy, are only acceptable as long 

as one agrees with the policies of 10 Downing Street».177 HTB utnyttet de demokratiske 

institusjonene og frihetene som de hadde kritisert tidligere for å være uforenlige med islam, 

og dermed også uforenlige med HTB. Home Office, Foreign Office og representanter fra the 

Association of Police Officers (ACPO) argumenterte for at det ikke fantes tilstrekkelige bevis 

mot HTB.178 Som følge av et sterkt eksternt og internt press, måtte Blair revidere 

terrorplanen, og HT unngikk forbud.  

Tiden etter 2005 signaliserer et skifte for HTB i den politiske utviklingen. HTB ble mer åpne 

for å snakke med media og britiske politikere. Abdul Wahid talte for eksempel i House of 

Commons i 2006. Å tale i House of Commons stred imot det politiske programmet i HT som 

sier det er forbudt å ha noen form for diplomatisk engasjement med det politiske 

Storbritannia, på grunn av deres historiske konflikt med islam.  

                                                 
174 Hizb ut-Tahrir Britain, «Press Statement from Hizb ut-Tahrir Britain», 07.08.05, tilgjengelig online 
http://web.archive.org/web/20060317052012/www.khilafah.com/home/category.php?DocumentID=11638&T
agID=3 [sist besøkt 03.11.2017] 
175 Se The Guardian, «Joint statement from Muslim groups», 16.08.05, tilgjengelig online: 
www.gurardian.co.uk/politics/2005/aug/16/uksecurity.terrorism.1 [sist besøkt 03.10.17].  
176 Sitert i Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 98 
177  Hizb ut-Tahrir Britain, «Hizb ut-Tahrir Britain Condemns Tony Blair’s Announcement to Ban the Party», 
04.08.05, tilgjengelig online http://www.hizb.org.uk/media/press-releases/hizb-ut-tahrir-britain-condemns-
tony-blairs-announcement-to-ban-the-party/ [sist besøkt 29.10.17] 
178 Se Jamie, Doward og Hinsliff, Gaby for The Guardian, «PM shelves Islamic group ban», 24.12.06, tilgjengelig 
online  https://www.theguardian.com/world/2006/dec/24/religion.uk  [sist besøkt 04.11.17] 
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En ny nasjonal strategi innad i HTB ble fra 2005 «Keep your ideology in your heart», som i 

stor grad handlet om å nedtone partiets intolerante ideologi og retorikk, og privatisere 

ideologien. I frykt for fremtidig forbud slettet HTB hundrevis av publikasjoner fra egen 

nettside, og særlig publikasjoner av antisemittisk, anti-vestlig og homofob karakter. Likevel er 

denne litteraturen fortsatt lett tilgjengelig på internett, og mye finnes fortsatt på HTs offisielle 

nettside. Valget om å fjerne litteraturen fra den engelske nettsiden kan derfor tolkes som et 

ønske om å distansere seg fra litteraturen, mye forfattet av grunnleggeren Nabhani selv, eller 

ta avstand fra ideologiske kjerneverdier som bygger på ideologiske konflikter mellom 

muslimer og deres fiender. På den annen side, kan valget også ha vært taktisk for å unngå 

forbud.  

I 2006 debatterte NUS-konferansen om å åpne opp for HTB ved universiteter igjen, men 

forslaget ble nedstemt: "Their rhetoric may have changed, but they are still homophobic, 

sexist and racist. We have the right to say Hizb ut-Tahrir are not welcome on campus. We 

have a duty to safeguard the students we represent."179 Selv om HTB hadde endret retorikken, 

forstod NUS det fortsatt som at HTB holdt fast ved sine tidligere standpunkter.  

Ahmed og Stuart hevder likevel «Keep your ideology in your heart»-strategien var en suksess, 

fordi HTB kom bedre ut i det politiske terrenget, og oppnådde støtte fra andre muslimske 

organisasjoner, som normalt ikke ville ha engasjert seg med HTB. Selv om HTB kom bedre 

ut i det bredere samfunnet, vitner frafall av medlemmer i denne perioden om at nedtoningen 

og engasjementet utover det muslimske samfunnet opplevdes som et ideologisk avvik. En 

informant sier: «I began my journey out of Hizb ut-Tahrir, when I began questioning the 

strategy of HTB when it began to adopt the slogan «keep your ideology in your heart», and 

hid its political views, as this was seen to me as an ideological deviation».180 Masieh, som 

følte HTB kom godt ut av terrorangrepet i 2001, forlot derimot partiet etter 2005: «The 7/7 

bombers and the people I knew at HT were two sides of the same coin. HT says it does not 

believe in violence, but the violence was never condemned; they just didn’t think it would 

achieve anything».181   

                                                 
179 NUS-president Gemma Tumelty, sitert i Lewis, Paul, «Adding their voice to the debate», 04.04.2006, 
tilgjengelig online https://www.theguardian.com/education/2006/apr/04/studentpolitics.highereducation [sist 
besøkt 29.10.17] 
180 Tidligere medlem sitert i Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 101, fotnote 458  
181 Hadiya Masieh sitert i «Hadiya Masieh: How 7 July bombings made me question my beliefs» 

https://www.theguardian.com/education/2006/apr/04/studentpolitics.highereducation
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Nawaz hevdet at HTBs ideologiske forandring var nettopp dette – men ikke en reform.182 

«Keep your ideology in your heart» må ansees som en forsvarsstrategi og som et direkte 

motsvar til forbudsforslaget etter 7.juli. Partiet har ikke aktivt gått ut og tatt avstand fra 

volden, ei heller organisasjonens kjerneverdier, for eksempel organisasjonens antisemittiske 

holdning, selv om HTB har slettet antisemittiske publikasjoner og nedtonet retorikken som 

omhandler jøder og Israel. Nedtoningen vitner heller om en lokal tilpasning i frykt for et 

mulig forbud.  

Riktignok hadde HTB fortsatt en anti-vestlig holdning, om enn noe nedtonet og maskert i 

finere ord. Terrorangrepene i 2001 og 2005 hadde en massiv effekt på islamistiske grupper 

som opererte i Storbritannia. Den britiske antiterrorlovgivningen ble betydelig strammet inn, 

og flere islamister ble siktet, og islamistiske grupper forbudte. Etter terrorangrepene 

presenterte HTB seg som islams ekte ansikt: deres nye strategi siktet på å etablere en korrekt 

politisk forståelse av islam og presentere partiet som et utfordrende alternativ til den 

demokratiske kapitalismen: “Muslims in the West are in the best position to show the true 

face of Islam in the West, its superiority and its ability to be the alternative for the whole of 

humanity.”183 Også etter terrorangrepet i 2005 følte HTB dermed behovet for å påta seg rollen 

som «islamsk ekte ansikt», som igjen sier noe om deres selvforståelse i det islamistiske 

miljøet i Storbritannia, og behovet for å ikke sammenlignes med andre grupper.  

 Fra 2007 skulle den nye, nasjonale kampanjen «Stand for Islam» stå opp for islamske verdier 

og utfordre det kapitalistiske demokratiske samfunnet i større grad. Det kommer fram av 

kampanjen at muslimer i Storbritannia ikke lenger skulle være ofre for undertrykkelse, men 

stolte over egen religion. HTB ønsket å legitimere seg selv som et lovlig ideologisk alternativ 

i Storbritannia. Løsningen lå som alltid hos islam og kalifatet. Kampanjen var et motsvar til 

påståtte ubarmhjertige angrep mot islamske lover, verdier og overbevisninger, og 

Storbritannias motradikaliseringsprogrammer. Taji Mustafa, offisiell talsperson, hevdet den 

islamske identiteten i Vesten var truet:  

                                                 
182 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 110 
183 Tidligere medlem sitert i Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and strategy, 74 
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And so they claim therefore that it is their right to export their beliefs and values to the 

Muslim world, indeed to the whole world. They want to impose their system, capitalism, their 

values, liberal values on the whole world.184  

Nå var det derimot på tide å sette den vestlige sivilisasjonen under mikroskopet. Muslimer i 

Vesten ville ikke kontrolleres av kapitalisme og «liberale verdier»: «[…] we want our system, 

the Khilafah, we want our values, the noble values from Islam and the Sharia, to be that which 

controls our lives».185 Det blir i denne kampanjen helt tydelig at muslimer i Vesten ikke bare 

oppfordres til å ta avstand fra britiske verdier, men også sette dem på prøve. Kampanjen tok 

opp diskusjonen om «the role of Muslims living in Europe». I lys av kampanjen ble det 

avholdt en rekke eventer for ulike temaer, som for eksempel «The role of Muslim women in 

Islam», «Attacks on the Sharia», «Palestine – 60 years of occupation and oppression».186 

«Stand for Islam», inviterte til debatt i det politiske miljøet over ikke-kontroversielle emner, 

og kampanjen åpnet opp for flere plattformer HTB ellers ikke hadde hatt adgang til. For 

eksempel arrangerte HTB et stort møte i Ilford, Essex, i mai 2008 på Ilford Community 

Centre, som tidligere ikke hadde gitt partiet adgang, men som nå anerkjente deres nye 

strategi. Ved denne strategien kunne partiet bringe sin ideologi til et større publikum.187 

4.1.3 Sammenfatning 

Rekrutteringsstrategien ble formet av OBM under hans ti år som leder for HTB, med et 

tydelig fokus på unge, britiske muslimer og nasjonale britiske forhold. Denne 

rekrutteringsstrategien har vedvart, selv om NUS har satt kjepper i hjulene for HTBs aktivitet 

ved universiteter. En hovedstrategi har helt siden 1986 vært å adressere Storbritannias svikt i 

å skape en meningsfull tilværelse for muslimer. Til gjengjeld tilbyr HTB å være en stemme 

utad for britiske muslimer, og skaper på samme tid et samhold for sine medlemmer i et ellers 

rotløst, undertrykkende samfunn.  

Der OBM kjempet en kamp mot det britiske samfunnet, har strategiene i ettertid rettet seg mer 

etter britiske forhold. Dette kan bunne i HTBs visjon for Storbritannia. Under OBM bunnet 

                                                 
184 Taji Mustafa, «Press Conference: Hizb ut-Tahrir Britain launches «Stand for Islam» mobilisation campaign», 
Hizb ut-Tahrir Britain Press Release, 17.04.07. Sitat hentet fra Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and 
Strategy, 76 
185 Ibid. 
186 Ibid., 73-78, 81.  
187 Ibid. 
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strategien i en forståelse av Storbritannia som en mulig strategisk plassering for kalifatet, og 

forståelsen av å være i stadium tre i prosessen. Strategien har i ettertid bunnet i visjonen om et 

kalifat i den muslimske verden.  

HTB hadde under OBM en mer radikal tilnærming enn hva partiet kan sies å ha hatt siden. 

Den største årsaken til dette må være den legale grensen som HTB balanserer på i 

Storbritannia. Trusselen om forbud har ført til at HTB har nedtonet sine egne ideologiske 

framstillinger, og utarbeidet strategier for allmennheten. På den ene siden kan dette tolkes 

som et økt engasjement mot et bredere publikum, også ikke-muslimer, for å skape økt 

oppslutning for partiet. På den andre siden ønsker HTB å etablere seg selv som et lovlig, 

ideologisk alternativ i Storbritannia. Strategien vitner likevel om et standpunkt: HTB ønsker å 

være islams ansikt utad i Storbritannia, og dermed ikke-sammenlignbare med andre 

islamistiske organisasjoner.  

Terrorangrepene i 2001 og 2005 har helt klart formet strategiene og kampanjene i HTB. Etter 

2001 var faktisk terrorangrepet et eget punkt i strategien. «Krigen mot islam» er en 

forlengelse av Nabhanis oppfatning allerede på 1950-tallet, men etter 2001 fikk denne krigen 

et nytt ansikt. «Krigen mot terror» ble oppfattet som en «krig mot islam», og HTB forsterket 

dikotomien mellom muslimer og ikke-muslimer ved å spille på terrorangrepet, men samtidig 

henvende seg overfor et større publikum med beskjeden om å være med «oss». Strategien tok 

derimot en annen vending etter 2005, med «Keep your ideology in your heart». Trusselen om 

forbud førte til at britiske medlemmer nedtonet det radikale ved ideologien. I 2007 er det 

derimot lite som minner om en privatisering av ideologi, når «Stand for Islam» blir lansert 

som en nasjonal kampanje. Her ser det derfor ut til at den umiddelbare trusselen om forbud er 

forbi.  

Med unntak av «keep your ideology in your heart», har strategiene konsekvent understreket 

behovet for et muslimsk fellesskap og vektlagt en sterk islamsk identitet i møte med en 

oppfattet krig mot islam. Ulike former for vestlig undertrykkelse presenteres som en del av 

«krigen mot islam», men HTB fronter egen ideologi som det korrekte alternativet, og tilbyr 

løsningen, som er islam og kalifatet. Vi ser også en endring i offerrollen, der HTB etter OBM 

tok på seg en offerrolle for vestlig undertrykkelse. I 2007 skulle muslimer derimot stå opp for 

islam, og offerrollen er ikke like tydelig i denne strategien. 
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Det er helt tydelig at strategiene og kampanjene har latt seg påvirke av nasjonale og 

internasjonale hendelser. Til en viss grad har strategiene også omfavnet disse. Dette vitner om 

at strategien er oppdaterte, men til grunn ligger ideologiske kjerneverdier som vi kjenner igjen 

helt fra HTs opprettelse. Den vestlige sivilisasjonen blir hele tiden satt opp mot islam, der 

løsningen aldri er det bestående, kapitalistiske systemet.  

Partiet i Storbritannia representerer en individuell organisasjon, men arbeider for å spre den 

universelle ideologien til HT. HTB fokuserer primært på arbeidet i eget land, i tråd med 

hovedstyrets råd om å justere strategien for tilpasning av lokale behov.188 HT anser 

Storbritannia som et viktig land for dets ideologiske oppgave på grunn av den store andelen 

av muslimer. Plasseringen er også ideell for det ideologiske målet om å utfordre vestlig 

innflytelse og det kapitalistiske, demokratiske systemet. HTBs arbeid i Storbritannia kan sies 

å være todelt: det er en grasrotaktivisme i det britiske muslimske miljøet. Gjennom 

grasrotaktivismen fraråder HTB muslimer å integrere seg i Storbritannia og delta i det 

kapitalistiske, demokratiske systemet. Et tidligere medlem kunne fortelle meg:  

They were very specific that the role of British based Muslims was to support the re-

establishment of the Islamic state through spreading the HT ideology and gathering supporters 

so that when the Islamic state is established British Muslims are prepared to make the hijra 

(pilgrimage) to the Islamic state.  In this way, Muslims in the UK and the role of HT in UK 

was integrated into the wider ideology underpinning the ideology.189   

På den andre siden finnes en mer offisiell presentasjon mot et bredere britisk publikum. HTB 

forsøker å framstå som et ikke-truende politisk alternativ til resten av befolkningen.  

                                                 
188 Hizb ut-Tahrir, “The place of Hizb ut-Tahrir’s work”, tilgjengelig online  http://www.hizb-ut-
tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7985-the-place-of-hizb-ut-tahrir%E2%80%99s-work [besøkt 
19.11.16] 
189 Anonymt tidligere medlem. Email korrespondanse, 7.12.2016-13.12.2016. Gjengitt med tillatelse 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7985-the-place-of-hizb-ut-tahrir%E2%80%99s-work
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/definition-of-ht/item/7985-the-place-of-hizb-ut-tahrir%E2%80%99s-work


60 

 

5 Et truet nomos 

 

 «Modernitet» blir i Store Norske Leksikon definert som et uttrykk for en tilstand i verden. I 

en vid betydning forstås modernitet som ensbetydende med kapitalismen, industrialisering, 

kommunikasjonssamfunnet eller andre trekk som ansees som karakteristiske når man vil 

kontrastere Vesten med andre typer samfunn. «Moderne» viser til en tid ulik fortiden, mens 

«modernisering» regnes som en prosess som legger tradisjoner bak seg. «Modernisme» blir 

igjen et uttrykk i kultursektoren.190  

Islamisme blir beskrevet som et moderne produkt, som et postmoderne produkt, som anti-

moderne, som et forsøk på å islamisere moderniteten eller modernisere islam, og så videre. I 

denne diskursen blir begreper brukt om hverandre. Det vil ikke være denne oppgavens hensikt 

å forløpe som en begrepsanalyse, selv om begreper kan sies å være avgjørende for tolkningen 

av islamisme og hvilke funn man kommer fram til. Med vissheten om at andre definisjoner 

belyser andre sider, er det uansett nødvendig å velge én definisjon å følge.  

I lys av nomosteori, vil jeg her anvende Griffins (2012) definisjon av modernitet som en 

verden i en anomisk oppløsende tilstand, der globalisering og økonomi, kultur og politikk 

truer nomos. Nomos defineres som en meningsfull tilværelse og visjon av verden, med 

«anomi» som dets antonym.191 Lars Gule (2007) beskriver muslimers opplevelse av samtiden 

som utilstrekkelig, som en tid som ikke utgjør idealet. Islam framstilles derimot som en 

fullkommen orden, og idealet finnes i en reetablering av gullalderen. Islam tilfredsstiller 

menneskelige behov for mening og er således en eksistensiell sikkerhet (nomos).192   

Disse definisjonene av modernitet er treffende på HT på flere måter, for hvordan 

organisasjonen opplever verdens tilstand, forstått som modernitetens «trekk» som ansees som 

karakteristiske når man vil kontrastere Vesten med islam og idealsamfunnet. HT har et 

historiesyn og en ideologi som i stor grad baserer seg på et kollektivt minne om Vestens 

ødeleggelser av islam og den muslimske verden.   

                                                 
190 Store Norske Leksikon, «Modernitet», tilgjengelig online https://snl.no/modernitet [sist besøkt 17.07.17] 
191 Griffin, Terrorist’s Creed 
192 Gule, Lars, «Islam og det moderne, en refleksjon», 17.09.07, Tilgjengelig online  
https://www.minervanett.no/islam-og-det-moderne-en-refleksjon/ [sist besøkt 17.10.17] 

https://snl.no/modernitet
https://www.minervanett.no/islam-og-det-moderne-en-refleksjon/
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5.1 Den islamske identiteten 

HTB definerer britiske verdier som vestlige verdier, som liberale, sekulære og kapitalistiske, 

der den personlige fordelen og egeninteressen regnes som eneste kriterier for hva som er rett 

og galt. Partiet hevder det er de britiske verdiene som har forårsaket et moralsk forfall og 

politisk, økonomisk og sosialt kaos i Storbritannia. HTB tar ofte bruk av offisielle data og 

statistikk for å problematisere en økende tendens av selvmord, skilsmisse, narkotikabruk, 

alkoholisme, fattigdom og psykiske sykdommer i Storbritannia, og ytrer samtidig et sterkt 

ønske om å unnslippe det foregående sammenbruddet.193  

Islamske verdier står i sterk kontrast til britiske, liberale verdier, kan HTB påpeke; islam 

fremmer ikke ideene om personlig frihet til å oppføre deg som du vil, kle deg som du vil, eller 

bli så rik som du vil. I islam baseres atferd på hva som er halal og haram i sharia. Vesten 

oppmuntrer til haram atferd. De verdiene som Storbritannia representerer, er verdier som vil 

forandre seg alt ettersom hvem som sitter med makten, og hvilke egeninteresser denne 

personen har. Til kontrast er sharia overlegen all annen lovgivning, fordi den bygger på 

åpenbaringer fra Koranen og sunnaen, og vil således ikke forandre seg ettersom hvem som 

sitter med makten.194  

Yahya Nisbet, nylig tilvalgt media-talsmann for HTB, kunne fortelle meg at partiet ikke er 

anti-moderne, men motsetter seg sekulære, liberale ideer og verdier. Det går et skille mellom 

ideer og verdier basert på en sekulær trosbekjennelse, og universelle aspekter, som teknologi 

og administrasjon. HTB omfavner for eksempel administrasjon og teknologi, uansett 

opprinnelsesland. Nisbet mener dessuten at skillet ikke bare baseres på trosfundamentet som 

ligger til grunn. Sekulære, liberale verdier står for mye elendighet og ondskap i verden, der 

«de» er mer opptatt av hvilke fordeler de gir, enn hvilke skader de utgjør.195   

HTB omtaler den britiske regjeringens forsøk på å påtvinge muslimer britiske verdier som en 

«moderne inkvisisjon», som de har til hensikt å motsette seg. Innad i HTB forstås integrasjon 

                                                 
193 Se for eksempel Hizb ut-Tahrir Britain, «Phil Woolas Should Sook at Health Issues Bred by Western Culture», 
11.02.2008, tilgjengelig online http://www.hizb.org.uk/media/press-releases/phil-woolas-should-look-at-
health-issues-bred-by-western-culture/ [sist besøkt 01.11.2017], og  
Hizb ut-Tahrir Britain, «True Cost of Teenage Binge Drinking Revealed», 25.10.2010, tilgjengelig online 
http://www.hizb.org.uk/news-watch/true-cost-of-teenage-binge-drinking-revealed/ [sist besøkt 01.11.2017] 
194 Hizb ut-Tahrir Britain, «Muslims Must Not Accept Inferior Secular Liberal Values», 18.06.2014, tilgjengelig 
online http://www.hizb.org.uk/viewpoint/muslims-must-not-accept-inferior-secular-liberal-values/ [sist besøkt 
30.10.17]  
195 Nisbet, Yahya, media-talsmann for HTB. Samtale på Facebook, 31.10.2017. Gjengitt med tillatelse.  

http://www.hizb.org.uk/media/press-releases/phil-woolas-should-look-at-health-issues-bred-by-western-culture/
http://www.hizb.org.uk/media/press-releases/phil-woolas-should-look-at-health-issues-bred-by-western-culture/
http://www.hizb.org.uk/news-watch/true-cost-of-teenage-binge-drinking-revealed/
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og assimilering som å tape en islamsk identitet. Prøvelsene i det britiske samfunnet tjener bare 

til å minne muslimene om at kalifatet er den eneste staten der muslimer kan leve en ekte 

islamsk livsstil.196  

Flere steder refererer HTB til den «islamske personligheten», som er hentet fra Nabhani sitt 

verk i tre volum, «The Islamic Personality»:  

a Muslim who embraces Islam on the basis of his intellect and evidence implements Islam 

comprehensively upon himself and correctly understands the rules of Allah , this Muslim is 

an Islamic personality, distinct from all others.197  

Since the Islamic ‘aqīdah (creed) is the only correct intellectual ‘aqīdah (creed) and thus the 

only correct basis, it is imperative that the formation of shakhsiyya (personality) be done by 

making the Islamic ‘aqīdah (creed) alone the sole basis for man’s thought and inclinations 

until he achieves an Islamic shakhsiyya (personality).198 

Ut fra «The Islamic Personality», forstår vi at den islamske personligheten tar til seg islam 

som en total, absolutt tankegang og livsstil. HT anser ikke islam bare som en «åndelig» 

religion, men som en total livsstil i praksis. Islam i dag er den samme som ble åpenbart for 

profeten Muhammed for 1400 år siden, og må aksepteres i sin helhet. De ideologiske 

føringene lagt fram av Nabhani innbyr dermed ikke til et valg om når det passer seg å følge og 

ikke følge islam, selv ikke i Storbritannia der den islamske personligheten, eller identiteten, 

står overfor flere prøvelser. Den islamske identiteten som HTB omtaler, er derfor en direkte 

referanse til Nabhanis ideologiske, islamske personlighet. I Storbritannia føler HTB at den 

islamske identiteten er truet.199 I lys av Durkheims definisjon innledningsvis, kan man tolke 

nomos som en identitet i krise. Ut fra nomoi, forstått som selvpålagte lover, kan islam sies å 

være en identitetsmarkør og individets selvpålagte lover. HTB ønsker å bevare den islamske 

identiteten i Storbritannia, et nomos sådan.200  

                                                 
196 Hizb ut-Tahrir Britain, «Muslims Must Not Accept Inferior Secular Liberal Values», 18.06.2014, tilgjengelig 
online http://www.hizb.org.uk/viewpoint/muslims-must-not-accept-inferior-secular-liberal-values/ [sist besøkt 
30.10.17] 
197 Nabhani, «The Islamic Personality», vol. 1, 6.utgave, 2005, s.5, tilgjengelig online https://ht-
malaysia.com/wp-content/uploads/2015/12/islamic_personality_part_1.pdf [sist besøkt 30.10.17] 
198 Ibid.,  8 
199 Hizb ut-Tahrir Britain, “An Open Letter to the Muslims in Britain regarding the Dangerous Call of Integration”  
200 Se Emilé Durkheims definisjon innledningsvis i denne oppgaven 

http://www.hizb.org.uk/viewpoint/muslims-must-not-accept-inferior-secular-liberal-values/
https://ht-malaysia.com/wp-content/uploads/2015/12/islamic_personality_part_1.pdf
https://ht-malaysia.com/wp-content/uploads/2015/12/islamic_personality_part_1.pdf
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Nasjonalisme brukes i denne oppgaven om menneskers følelse av tilhørighet til landet sitt og 

følelsen av å være en del av et nasjonalt fellesskap.201 Tidligere i denne oppgaven kunne vi slå 

fast at Storbritannia var ett av de fremste kufr-landene og dermed en sentral del av HTs 

vestlige fiendebilde. Spørsmålet er om partiet i Storbritannia og deres medlemmer 

identifiserer seg med Storbritannia. I lys av strategiutviklingen vet vi at HTB har økt 

engasjementet mot ikke-muslimer i Storbritannia og interagerer med ikke-muslimer. HTB 

opererer dermed ikke som en isolert, muslimsk organisasjon i Storbritannia. Partiet sier deres 

medlemmer aktivt tar del i det britiske samfunnet, enten som lærere, leger, advokater, 

forretningsmenn og så videre.202 Deres medlemmer behandlet skadde på sykehuset etter 

terrorangrepet 7.juli. Muslimer oppfordres ikke til å separere eller isolere seg i Storbritannia, 

men være aktive borgere som tar del i samfunnet samtidig som de holder fast ved deres 

islamske tro og praksis.203 Deres arbeid innad i det muslimske samfunnet tar sikte på å:  

Presenting to them the correct way to live in the west, building our communities on a positive 

foundation such that our community stands out as a model in achievement and behaviour and 

participating in the society as 'active citizens' without eroding our identity.204 

HTB ønsker med det muslimske samfunnet å spre et positivt bilde av islam, som en alternativ 

modell for allmennheten, med muslimer som aktive borgere, men ikke på bekostning av den 

islamske identiteten. 24. august 2003 arrangerte HTB en konferanse med tittelen: «British or 

Muslim». Konferansen ønsket muslimske identiteter inn i en kollektiv religiøs identitet under 

HTB. Slike konferanser har tidliger hatt den hensikt å omgå integrasjon i det britiske 

samfunnet. Deres anti-integreringsagenda er en forlengelse av HTs ideologiske melding: HT 

ber muslimer i Storbritannia bestemme om deres lojalitet ligger i landet eller med Allah.205 

Nabhani la føringen for hva en islamsk identitet ville innebære. Først og fremst skulle 

muslimer identifisere seg fullt og helt med ummah.206  

                                                 
201  Det er her viktig å bemerke at nasjonalisme også kan brukes om en politisk ideologi. Se  
Store Norske Leksikon, «Nasjonalisme», 04.12.15, tilgjengelig online https://snl.no/nasjonalisme. [sist besøkt 
29.10.17].  
202 Hizb ut-Tahrir Britain, «Hizb ut-Tahrir Responds to Nick Cohen», 24.10.2005, tilgjengelig online: 
http://www.hizb.org.uk/media/press-releases/hizb-ut-tahrir-britain-responds-to-nick-cohen-observer/ [sist 
besøkt 30.10.17]  
203 Hizb ut-Tahrir Britain, “Media Information Pack”, 4, 14 
204 Hizb ut-Tahrir Britain, «Hizb ut-Tahrir Responds to Nick Cohen»  
205 Imran Khan for BBC news, “Hizb ut-Tahrir”, 2003, tilgjengelig online 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/3182271.stm [sist besøkt 10.12.16] 
206 Nabhani, «The Islamic Personality», vol. 1 

https://snl.no/nasjonalisme
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/3182271.stm
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Kristine Sinclair (2010) har gjennom intervjuer av medlemmer og tidligere medlemmer 

kunnet avdekke at HTB oppmuntrer muslimer i Storbritannia til å tenke på seg selv som 

hjemløse og «uprooted». Deres tilhørighet og identitet er ikke knyttet til et territorium, men til 

en tro, Deen, som deles av den globale ummah. Muslimer vil derfor aldri føle seg hjemme i 

Storbritannia, fordi Storbritannia aldri kan tilby en meningsfull tilværelse (nomos) i tråd med 

islam. Muslimer blir oppmuntret til å tenke på kalifatet som deres hjemland, men ifølge 

Sinclair utgjorde kalifatet først og fremst en emosjonell kategori blant medlemmene, men som 

de like fullt lengtet etter. Sinclair ønsket å forstå hvordan danske og britiske medlemmer 

finner mening i å jobbe for en etablering av kalifatet i et muslimsk land. Medlemmer og 

tidligere medlemmer svarte at de hadde følt seg hjemløse i Danmark og Storbritannia fram til 

medlemskapet i HT. Sinclair forstod medlemmenes hverdagsliv som at de skaper et hjem der 

de bor, som alle andre. De ideologiske konnotasjonene av kalifatet kombineres og eksisterer 

side om side med hverdagslivets hjemmepraksis.207 Det kan derfor se ut til at HTB er en del 

av samfunnet i den forstand at de ikke isolerer seg, og deres yrke og hjemmepraksis finnes 

her. Utover dette vil ikke HTB at sine medlemmer skal identifisere seg som britiske.  

5.1.1 Rekrutteringsstrategi og medlemsskap i Hizb ut-Tahrir Britain 

HTB tar sikte på en islamsk identitetsutvikling i flere av sine strategier, i et samtidig forsøk på 

å bestride legitimiteten i den britiske kulturen. Identitetsutviklingen viser seg først og fremst i 

rekrutteringsstrategien som ble formet under OBM mellom 1986-1996. Rekrutteringen siktet 

seg inn på unge muslimer, fordi OBM anså unge muslimer som mer tilbøyelige til å omfavne 

ideologien. En tilpasning til lokale og nasjonale forhold var en taktisk tilnærming til unge 

muslimer der de var i livet og hvilke problemer de stod overfor i Storbritannia. OBM anså 

muslimers aksept av det britiske samfunnet som noe negativt, og hevdet deres identitet nå 

minnet om en korrupt, vestlig personlighet – som måtte erstattes.208   

Ed Husain, Maajid Nawaz og Umm Mustafa, og tidligere leder Abdul Wahid, beskriver 

hvordan organisasjonens forenklede distinksjon mellom rett (halal) og galt (haram) virket 

                                                 
207 Sinclair, «The Caliphate as Homeland: Hizb ut-Tahrir in Denmark and Britain» 
208 Se kapittel 4 
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overbevisende i en ellers sårbar situasjon i livet.209,210  Mustafa sier HTB tilbød en enkel 

løsning på alle politiske, sosiale og økonomiske problemer i verden.211 Å bruke ideologi som 

løsning er hva Nawaz kaller «the Islamist narrative», eller den islamistiske fortelling, der 

verden er presentert som krigende mot Islam, der bare kalifatet kan beskytte muslimer.212 

Størsteparten av HTB sine medlemmer, nemlig dagens tredjegenerasjonsmuslimer i 

Storbritannia, vil hverken ha historisk eller geografisk tilknytning til kalifatet, og burde 

således ikke føle en like stor forpliktelse overfor reetableringen av kalifatet i Midtøsten. Jeg 

mener tilhørigheten er nøkkelpunktet her. Dessuten må man ikke glemme at selv om kalifatet 

er et hovedmål, arbeider HT i Storbritannia også under en annen oppgave: å stå opp for islam 

i en undertrykkende, vestlig verden. Og undertrykkelsen føler flere muslimer på, også i 

Storbritannia. HTB tilbyr dermed noe mer enn bare ideen om kalifatet. Partiet oppmuntrer 

muslimer til å jobbe sammen for en felles sak, under klare retningslinjer og regler – i en 

etablert ideologisk struktur. Arbeidet forener muslimer og gir en sterkere identitet og 

tilhørighet, i en ellers anomisk verden av rotløshet. En «sacred cause» er helt sentral i 

islamistenes søk etter mening.213  

Rekrutteringsstrategien vitner om et ønske om å bevare islamske identiteter, men også skape 

islamske identiteter som medlemmer av HTB. Identitetsbevaringen og identitetsutviklingen 

bunner i en ideologi som ønsker å frigjøre alle muslimer fra vestlig innflytelse og forene alle 

muslimer under ummah og kalifatet. Å bli et fullverdig medlem i HTB er en omstendelig 

prosess. Nye rekrutter må tilbringe ett til to år under lære av en instruktør. De mest lojale 

rekruttene blir invitert til en studiesirkel, kalt halaqaat, for å bli daris, studenter. I 

studiesirkler blir studentene lært opp om ideologiens kjerneverdier, Koranen og Nabhanis 

skrifter. Studenten må deretter sverge en ed av lojalitet til partiet. 214   

Utover rekrutteringen, finnes et fokus på unge muslimer generelt. Som en del av anti-

integrasjonsagendaen, utfordrer HTB skolesystemet og utdanningen av barn helt ned i fem-års 

                                                 
209 Ed Husain, Majid Nawaz og Umm Mustafa er tidligere medlemmer av Hizb ut-Tahrir. Se Husain, The Islamist, 
Nawaz, Radical, og Mustafa, Umm “Why I left Hizb ut-Tahrir”, 2008, tilgjengelig online 
http://www.newstatesman.com/politics/2008/02/party-hizb-tahrir-members [sist besøkt 16.11.16] 
210 Wahid, Abdul, “Why I joined Hizb ut-Tahrir”, 2016, tilgjengelig online http://www.hizb.org.uk/videos/dr-
abdul-wahid-why-i-joined-hizb-ut-tahrir [sist besøkt 16.11.16] 
211 Mustafa, “Why I left Hizb ut-Tahrir”  
212 Nawaz, Maajid, “The education of Jihadi John”, 2015, i The New York Times, tilgjengelig online 
http://www.nytimes.com/2015/03/03/opinion/the-education-of-jihadi-john.html?_r=0 [sist besøkt 11.12.16] 
213 Bygger på Griffins resonnement i Terrorist’s Creed.  
214 Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and strategy, 72 

http://www.newstatesman.com/politics/2008/02/party-hizb-tahrir-members
http://www.hizb.org.uk/videos/dr-abdul-wahid-why-i-joined-hizb-ut-tahrir
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alderen. HTB har for eksempel opprettet egne skoler. I 2009 startet medlemmer av HTB en 

gruppe kalt SREIslamic for barneskoler, med hensikt i å bekjempe SRE: sex and relationship 

education, for barn.215 På en konferanse i 2009 om «Address to the Muslim Youth», vektla 

Taji Mustafa viktigheten av unge muslimer stod opp for islam: 

[…] People are frightened of the call for Khilafah. They see people wearing the hijab. They 

attack us because of our success […The Government] wants to sell the Muslims a moderate 

Islam – a secular, hijab-free, do-what-you-want Islam […] If we are silent what are they going 

to believe?216 

[…] Join us. Work with us. Work with Hizb ut-Tahrir. The work we are engaged in is the 

work of all Muslims […] When this Deen [religion] is being attacked, vilified, demonised […] 

It is time for the youth of today to stand for Islam.217  

Det kan derfor se ut til at HTB ønsker å implementere den islamske identiteten allerede i ung 

alder hos britiske muslimer, så de kan stå opp for islam.  

HTBs forståelse av seg selv som «intellektuelle» er som tatt ut av en marxistisk sammenheng, 

som personer som opptas av politisk og intellektuell kamp mot staten. Taji-Farouki hevder det 

finnes en tiltrekningskraft i den intellektuelle karakteren hos HTB. HTB var i stand til å 

utnytte kløften mellom ungdom og de eldre, som framstod «ekstremt sofistikerte».218 Partiets 

rekrutteringsstrategi kompletterer deres intellektuelle karakter, der utdannelse og opplysning 

står sentralt i flere ledd i partiet. Mange av partiets medlemmer har en akademisk bakgrunn, 

HTB har satt opp nye skoler for å utdanne ungdommer, og nye medlemmer må som sagt 

utdannes i partiets ideologi i ett til to år før de kan kalles fullverdige medlemmer. HTB anser 

seg selv som en intellektuell elite sammenliknet med konkurrerende islamistiske grupper i 

Storbritannia.219  

Partiet rekrutterer gjennom ulike aktiviteter, som offisielle konferanser og seminarer, 

engasjement i media, og gjennom aktiv publisering på deres nettsider. Deres aktiviteter på 

universiteter og hyppige bruk av sosiale medier tilsier at partiet fortsatt har et fokus på unge 

muslimer. Bruken av sosiale medier, youtube og andre alternativer har et formål i å 
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videreformidle partiets ideologi, målsetninger og arbeid. Propagandaen bidrar både med å 

opprettholde og skape en identitetsforståelse. Propagandaen tjener flere hensikter, men i 

denne sammenhengen kan den sies å ha en tredelt strategi: på den ene siden bidrar 

propagandaen til å skape en islamsk identitet i tråd med HTBs ideologiske føringer. På den 

andre siden står denne identiteten i motsetning til representasjonen og framstillingen av 

HT/HTB i vestlige medier. For det tredje konstruerer HTB en identitet som et motsvar til 

«Vestens personlighet».220  

Inntil 2006 benyttet HTB seg hyppig av Press Complaints Commission (PCC) i saker der de 

følte seg feilaktig fremstilt i media. Etter 2006-2008 har det derimot vært mindre bruk av 

PCC. Sinclair hevder det kan tenkes at HTB ikke vant nok på samarbeidet, men byttet av 

talsperson i 2008 indikerer at endret mediestrategi kan tilskrives hvem som er i posisjon til å 

gjøre endringer.221  Uansett offisiell opptreden, så er deres hovedbudskap for det meste det 

samme: en fordømmelse av den vestlige innblanding i den muslimske verden, en avvisning av 

det vestlige samfunns sekularisme og demokrati, samt en oppfordring til muslimer om ikke å 

la seg integrere. Sinclair påpeker at HTB likevel har blitt mer bevisst sin offentlige fremtreden 

for å unngå fremtidig forbud.222  

Arabiske medlemmer hadde tidligere en større innvirkning på partiet fordi de kunne lese 

islamske kilder og HTs arabiske litteratur. De arabiske medlemmene hadde også et større 

forhold til Midtøsten. Tidligere ønsket HTB å påvirke muslimer med midlertidig basis i 

Storbritannia, og det politiske fokuset var Midtøsten generelt og Palestina spesielt.223 

Overvekten av medlemmene i HTB var derimot av sør-asiatisk bakgrunn. En omgruppering 

på 90-tallet førte flere medlemmer av sør-asiatisk bakgrunn inn i lederkomiteen i HTB. Når 

arabiske medlemmer likevel var færre og ikke ble valgt til lederkomiteen, beveget partiet seg 

vekk fra det arabiske tyngdepunktet og den arabiske innflytelsen på HTB. Sinclair fant ut at 

HTB først og fremst rekrutterte gjennom personlige nettverk, på bakgrunnen av 

informasjonen man finner i utdelte brosjyrer kontra internettet. Med tanke på at de fleste 

medlemmene i Storbritannia hadde sør-asiatisk bakgrunn, vil medlemmenes personlige 

nettverk mest sannsynlig bestå av mennesker med samme bakgrunn. Derfor fortsetter den sør-
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asiatiske gruppen å være dominerende i HTB.224 Derfor kan det se ut som at det er den sør-

asiatiske bakgrunnen blant partiets medlemmer som gjør at fokuset ligger nettopp på dette 

området, noe som mest sannsynlig er en rekrutteringsstrategi for å spille på medlemmenes 

identitet.225   

5.1.2 Anti-integrasjonsagenda  

I 2002 utga HTB et “Open Letter to the Muslims in Britain regarding the Dangerous Call of 

Integration”, der integrering presenters som en vestlig strategi for å svekke islam. “Krig mot 

terror” er en konspiratorisk kampanje fra Vestens side, med et påfølgende korstog mot hele 

verdens muslimer. Muslimer må for all del motstå: “Those who seek solace in the Western 

way of life in the name of integration should fear disgrace at the hands of the West and their 

stooges in the Islamic world in this life, and the punishment of Allah (swt) in the hereafter”.226 

Slik jeg ser det, gir ikke HTB sine medlemmer noe valg, med sterke føringer og konsekvenser 

hvis du velger å være på fiendens side. I HTBs fiendebilde er Vesten kuffar, men i lys av 

brevet er også muslimer som lar seg integrere kuffar. I HTBs svart-hvite univers, er du enten 

med «oss» eller imot oss. «Oss» mot «dem» bunner i et ideologisk fiendebilde, som er med og 

forsterker en islamsk identitet, ved å demonisere “den andre”. Offerrolle eller ikke offerrolle 

for vestlig undertrykkelse er begge taktiske grep for å forsterke dette fiendebildet eller 

forsterke islam, og forene muslimer under HTB. I lys av dette, kan ikke muslimer integrere i 

Storbritannia på grunn av Vestens kampanje mot islam.   

5.1.3 Stand for Islam 

Ved siden av rekrutteringsstrategien, er HTBs anti-integrasjonsagenda og «Stand for Islam» 

de fremste strategiene i forsvaret av identitets-nomos. «Stand for Islam» er en forlengelse av 

konspirasjonen etter 11.september, der HT hevder «krigen mot terror» er en kampanje mot 

islam: «And there is no longer any doubt that this really is a war on Islam whether or not they 

call it a war on terror».227 Med “Stand for Islam” går HTB i forsvar av islamske verdier og 

den islamske identiteten «because our very Islam and Islamic identity in the west is 
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threatened.»228 I lys av kampanjen ble det avholdt møter og konferaser i motsvar til 

regjeringens «counter-extremism measures», med et fokus på den feilaktige bruken av 

«ekstremisme». I det hele tatt finner HTB det problematisk å bli definert med britenes 

merkelapper. HT oppfatter seg selv som «radikale».229 Motsatt ønsker ikke HTB å bli omtalt 

som «ekstreme» eller «islamister». Det kan tenkes at merkelappen «ekstremisme» bunner i en 

antagelse om at deres ideologiske misjon i Storbritannia, nemlig den intellektuelle strategien, 

blir sett på som urealistisk, som egentlig krever ekstreme tiltak. HTB ønsker ikke at deres 

aktiviteter og ideer skal merkes som ekstreme, muligens fordi ekstremisme har sterke 

konnotasjoner til voldelige handlinger. Dette kan knyttes direkte opp mot tidligere 

forbudsforslag mot HTB, der det ble argumentert for at islamsk radikalisme kunne avle 

ekstremisme og vold. Derfor kan ekstremisme ha konnotasjoner til noe illegitimt. I 

Storbritannia har det i ettertid av terrorangrepet 7. juli blitt utarbeidet «anti-terrorism 

measures», der partiet blir nevnt. HTB balanserer i Storbritannia på en legal grense, så det er 

nok viktig for partiet at framstillingen ikke bygger opp under påstanden om organisasjonen 

som et «conveyor belt to terrorism». 

I en politisk sammenheng er ordet «radikal» likevel ikke et entydig begrep, men har vært 

brukt om flere politiske retninger opp gjennom historien – også ekstreme, fanatiske retninger. 

HTBs oppfattelse av seg selv som radikale er derimot i tråd med Nabhanis ideologiske 

strategi, om å være knyttet til røttene i egen religion, men «uproote» alt annet, ut fra ordets 

latinske mening «radix». Islam aksepterer ikke noe kompromiss.230 «Moderate» muslimer er 

derfor en selvmotsigelse. HTB hevder det i merkelappene ligger en skjult agenda for 

assimilering. Gode muslimer retter seg etter samfunnet og betraktes som «moderate». Dårlige 

muslimer er de som uttrykker sin motvilje og misnøye, og betraktes derfor som ekstremister 

og potensielle terrorister.231  HTB ønsker heller ikke merkelappen «islamisme», fordi deres 

ideologi er islam, og islam er både religion og politikk.  

Her ser vi derfor et sterkt ønske fra HTB om å ikke bli definert av noen andre enn seg selv. 

Partiet går ut fra sin egen forståelse av begreper, og vil ikke godta britenes merkelapper. I det 

hele tatt er det ikke opp til det britiske samfunnet å karakterisere partiet. Overfor anklagelser 
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om antisemittisme, vil HTB for eksempel hevde det er forskjell på å være antisemitt og anti-

sionist. I lys av «Stand for Islam» ble det holdt et event i London i 2008 som markerte at det 

var 60 år siden opprettelsen av Israel. HTB på sin side hevder å være anti-sionister: « […] to 

stand against pressures from politicians and media in the west, who quite hypocritically see 

the non-recognition of Israel as part of their definition of extremism, frequently throwing 

accusations of anti-Semitism against anti-Zionists».232 

Jeg vil mene en av de tydeligste tilpasningene i HTBs ideologiske framstillinger er omtalen av 

jøder. Tidligere var ordet «jøder» en del av retorikken som vitnet om et sentralt fiendebilde. 

Siden har HTB etablert et skille mellom jøder, folk av Boken, og sionister. HTBs egen rapport 

fra 2010, «Iraq: A New Way Forward», tjener som et eksempel, der HTB bruker ordet 

«annexation» og «Zionist» for å beskrive Palestinas situasjon i 1948, i stedet for «illegal 

occupation» og «Jews»:  

In the context of ensuring long term stability to the region, Israel's annexation of Palestine in 

1948 should not be recognized. […] If the Zionist regime that governs in Tel Aviv has a right 

to Palestine, a region it annexed in 1948, then Argentina had a right to invade the Falkland 

Islands in 1982.233 

I partiets medie-informasjonspakke fremheves kalifatets historie som en fredelig periode med 

sameksistens mellom jøder og muslimer. Organisasjonen ser for seg et kalifat i framtiden som 

vil beskytte rettighetene til ikke bare jøder, men også kristne, hinduer og sikher, selv om de 

sistnevnte ikke regnes som folk av Boken. I lys av konflikten mellom Palestina og Israel vil 

israelere derimot ikke defineres som jøder.234 I et motsvar til David Camerons anklage om 

HTB som antisemittiske, mener Mustafa det er problematisk at Israel kaller seg selv for den 

“jødiske staten”. Dermed kan det oppstå misforståelser. Ifølge Mustafa er sitatet “Kill the 

Jews wherever you find them” fra partiets retorikk på 90-tallet både feilsitert og tatt ut av 
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kontekst.235 Det blir riktignok vanskelig for meg å bedømme dette, siden jeg ikke sitter med 

primærkilden foran meg.   

5.1.4 Kvinners rettigheter  

HT hevder britiske muslimske kvinner har blitt forgiftet av vestlig individualisme, som partiet 

naturligvis hevder er i strid med deres islamistiske tolkning av islamsk tradisjon. 

Menneskerettigheter er et vestlig konsept, med kufr-ideer som oppmuntrer til umoral blant 

kvinner.236 På den ene siden fornekter HTB den liberale vestlige modellen for kvinners 

rettigheter, men på den andre siden fremmer HTB rettighetene til kvinner i islam og under det 

framtidige kalifatet. Rettighetene som HTB viser til, har derfor ulik karakter. Fokuset på 

kvinners rettigheter i HTB kan tolkes som et motsvar til anklager om at islam undertrykker 

kvinner.  

Ifølge HTB viser historien at Vesten har en tradisjon for å anse kvinner som iboende dårligere 

enn menn, mens i islam har både kvinner og menn vært like for Allah fra begynnelsen.237 

HTB fremhever flere eksempler på hvordan kvinners rettigheter i Storbritannia egentlig betyr 

dårligere psykisk helse, mindre tid til barna, mer seksuell trakassering, utnyttelse og 

objektivisering. Islam vil, på den andre siden, ikke forstå rettigheter som «like rettigheter», da 

islam ikke ønsker «a constant battle or race to attain what the other has».238 HTB hevder 

nemlig det er dette som undertrykker kvinner, fordi kvinner føler de må gjøre det samme som 

mannen. Islam tilbyr derimot klare roller og regler for de to kjønnene, basert på Allahs bud.  

Undertrykkelsen av kvinner i Vesten kommer også klart til uttrykk i debatten om hijab. Der 

Vesten mener debatten handler om at hijab er et undertrykkende plagg, vil HTB på sin side 

hevde Vesten undertrykker kvinner med sin mangel på føringer for hvordan kvinner skal kle 

seg. HTB vil her mene kvinner ikke står overfor et valg om hijab eller ikke hijab, fordi hijab 

er et guddommelig plagg. Det føres ikke en kampanje for kvinners frihet til å velge klesplagg 

fra HTBs side, men en kampanje mot diskusjonen om valget. Valget er et vestlig konsept. 

Ifølge partiet er det kun tillatt for kvinner å vise ansikt og hender. Et tidligere medlem mener 
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HTB ønsket klesplagget skulle være en uniform for kvinner.239 Her illustreres betydningen av 

islamsk kleskode for å opprettholde en islamsk identitet for muslimske kvinner.  

5.1.5 Kapitalisme og demokrati 

HTB mener kapitalismen i Storbritannia vitner om et brutt løfte til befolkningen, som ikke har 

klart å avskaffe blant annet arbeidsløshet og fattigdom. Finanskriser vitner om en vestlig 

økonomi som har kollapset. Partiet påpeker ikke bare feilene i kapitalismen, men trekker fram 

kalifatets gullstandard som et perfekt økonomisk system. Temaet blir behandlet i HTBs egen 

serie på Facebook om det økonomiske systemet, kalt «Economy Dissected. The Failure of 

Capitalism. Presenting Islam as an alternative civilisation». Her trekkes finanskrise, 

fattigdom, arbeidsløshet, lønnsforskjell mellom kjønnene og Brexit fram som noe 

Storbritannia godtar i eget samfunn. Blant annet understreker Harwood at 

majoritetsbefolkningen ikke er i kapitalismens interesse, når en fotballspiller, Neymar, kan bli 

solgt for 200 millioner pund. Det vestlige kapitalistiske systemet er derfor korrupt.240 Faktisk 

behandler HTB kapitalismen og Vesten som samme aktør: «The Ummah is in need of this 

justice, after decades of occupation and colonial subjugation. In fact, the world is in need of 

this justice after the fitna (conflict) and fasad (mischief) wrought by Capitalism for so 

long».241 Vesten feiler på alle vis, men muslimer klarer å se «the promises of freedom and 

democracy are false and empty».242 Kapitalisme er nemlig ikke bare betegnelsen på et 

økonomisk system, men også på demokrati, sekularisme, pluralisme og de fire friheter.243  

Samtidig kan man på flere måter si at HTB omfavnet kapitalismens ideologi i 2005, da partiet 

stod overfor et forbudsforslag. Forbudsforslaget var et politisk anliggende, og ikke et juridisk 

et. HTB truet faktisk regjeringen med å bruke loven, som de i utgangspunktet tror så lite på.244 

Partiet dro også nytte av demokratiske institusjoner og de liberale verdier og friheter som 

Storbritannia står for, blant annet gjennom underskriftskampanjen og i argumenter: «placing a 

ban on a political party with a 50 year history of non-violence will lead many to question the 
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talk of freedom of speech, tolerance, people power, human rights and democracy».245 Det 

britiske partiet har på hjemmesiden og i medie-informasjonspakken referert til artikler fra 

ulike menneskerettighetsorganisasjoner som motsetter seg forbudet, og hevder videre at et 

forbud vil være i konflikt med gruppens rett til politisk ytringsfrihet så vel som religiøse 

friheter, spesifikke friheter som HT tidligere har kritisert som uforenlige med islam.  

HTBs klare identitetsstreben etablerer også et klart skille mellom et «oss» og «dem», 

muslimer og «Donald’s». Noen få dager etter presidentvalget i USA la HTB-profilen Jamal 

Harwood ut en direktesendt video på Facebook der han svarte på “how Muslims should view 

the election of Trump”. Videoen ble sett av 5400 mennesker.  Facebookfølgere, uansett 

etnisitet eller religiøs oppfatning, ble invitert til å stille spørsmål i chattetråden. Et 

tilbakevendende tema var hvorvidt en muslim kunne få nytte av å ta del i demokratiske valg, 

der Harwood svarte:  

The world is full of Donald’s and Hillary’s. As a Muslim, you should not participate in 

elections, as this would be to support the Capitalist democratic system (…) You should do 

what is halal (right) and avoid what is haram (wrong).246  

Siden demokratiet er et menneskeskapt system, kan det ikke tillates innen islam. HTB søker 

en forandring i hele systemet, ikke bare en forandring av styrende «Donald’s». HTB skriver at 

ordinære mennesker blir ofre i det demokratiske systemet, nylig representert ved Brexit og 

Trump.247 HTBs uttalelser i media er basert på HTs ideologi. I “The thought of Hizb ut-

Tahrir”, hevdes det at de fire friheter248 er i konflikt med islamske lover: “His opinion is the 

opinion of Islam, and it is not allowed for a Muslim to have an opinion other than that of 

Islam.”249 Brexit i Storbritannia og presidentvalget i USA er hva HTB kaller “the fallacy of 

the ugly, secular liberal system”.250 HTB trekker en linje mellom de to Kufr-landenes politikk 

for å fremme eget alternativ: et kalifat som vil garantere stabilitet gjennom sharialover.  
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for-an-ugly-system-that-badly-needs-an-alternative [sist besøkt 21.11.16].  

https://www.facebook.com/htbritain/videos/916475145120706/?pnref=story
http://www.hizb.org.uk/current-affairs/lesson-of-us-elections-capitalist-politics-doesnt-work-for-ordinary-people
http://www.hizb.org.uk/current-affairs/lesson-of-us-elections-capitalist-politics-doesnt-work-for-ordinary-people
http://www.hizb.org.uk/current-affairs/trumps-victory-is-a-victory-for-an-ugly-system-that-badly-needs-an-alternative
http://www.hizb.org.uk/current-affairs/trumps-victory-is-a-victory-for-an-ugly-system-that-badly-needs-an-alternative
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5.1.6 Sammenfatning 

I lys av nomosteori, med nomos forstått både som en identitet som er seg islam fullt og helt, 

men også (ønsket om) en meningsfull tilværelse – representerer Storbritannia i denne 

sammenhengen antonymet: anomi. HTB oppmuntrer sine medlemmer til å tenke på seg selv 

som hjemløse og rotløse i Storbritannia. Basert på landets kolonialismehistorie, innblanding i 

den muslimske verden og slaviske støtte til USA, og ikke minst landets kampanje mot islam, 

er landet karakterisert som en fiende, som hoved-kufr. Dermed har HTB til hensikt å motsette 

seg landets prinsipper og verdier. Motsettelsen bunner ikke bare i Storbritannias historiske 

rolle, men også i det ideologiske, religiøse aspektet. De sekulære og liberale verdiene som 

Storbritannia representerer, er uforenlige med islam, sharia og troen på Allah. Derfor vil 

integrasjon i Storbritannia også bety å gå vekk fra islam.  

Tilværelsen i Storbritannia er ikke tilstrekkelig, men HTs ideologiske mål om kalifatet vil 

fullgjøre idealet. Derfor presenteres alltid kalifatet som en løsning på den anomiske tilstanden. 

Vesten kontrasteres mot islam, i den forstand at islam er perfekt og har alt Vesten ikke kan 

tilby. Islam tilbyr en eksistensiell sikkerhet. I motsetning til britenes «frie» verdier, som 

egentlig betyr makt for de rike, moralsk forfall, psykiske sykdommer og avkledde kvinner, 

tilbyr HTB klare retningslinjer og en struktur, under hva som er halal og haram i sharia. I 

HTB finnes ingen frihet til å velge, med mindre det innebærer valget av islam. Hvis vi anser 

identitet som en form for nomos, kan man hevde særlig unge muslimer i Storbritannia, som en 

minoritetsgruppe med en minoritetsreligion, står overfor en identitetskrise. Når britiske 

verdier i HTBs retorikk dermed blir betegnet som noe haram eller ondt, vil følgelig muslimer 

måtte velge islam. Integrasjon i Storbritannia, omtalt som en inkvisisjon, er ikke noe valg.  

Det perfekte nomos finnes i framtiden under kalifatet, og HT vil mene historien leder dit.  

Men HTB befinner seg i Storbritannia her og nå. En nåværende strategi i Storbritannia tar 

sikte på å bevisstgjøre muslimer for å skaffe støtte for en kommende revolusjon, i form av en 

opplysningsstrategi som sprer det islamske budskapet. Denne opplysningsstrategien går også 

ut til ikke-muslimer. Det er helt tydelig at HTB arbeider for å nå ut til muslimer i 

Storbritannia tidlig nok. Appellen mot unge muslimer vitner om både en forståelse av deres 

sosiale problemer (som rasisme, fremmedgjøring, identitetskriser og så videre), men også 

evnen til å bruke dette som en rekrutteringsstrategi. HTBs ideologi ble visualisert som den 

eneste løsningen på alle menneskers problemer, i et muslimsk fellesskap under ummah.   
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I Storbritannia er den islamske identiteten og islamske verdier truet. HTB arbeider for å 

bevare den islamske identiteten i det britiske samfunnet, men også forme identiteter blant sine 

medlemmer som en del av gruppetilhørigheten i HTB. Å demonisere «den andre» gjør «oss» 

sterkere. Når HTB viser til at den islamske identiteten er hentet fra Nabhanis islamske 

personlighet, som tar til seg islam som en altomfattende tankegang og livsstil, legger dette 

opp til at den islamske identiteten og de islamske verdiene ikke kan tilpasse seg kapitalistisk 

ideologi. 
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6 Nomos og reaksjoner i møte med 

modernitet 

Griffin hevder tradisjonell islam gjennomgår en nomisk, eksistensiell krise under 

påvirkningen fra en globaliserende sekularisering. Særlig i det sekulære Vesten må diaspora-

muslimer kjempe en kamp mot nomocidale krefter, noe som gjør dem tilbøyelige til 

radikalisering.251 Griffins teorier kan bidra til en dypere forståelse av en radikal, totalitær 

organisasjon som HT. Én av teoriene i boken Terrorist’s Creed er kategoriseringen av selotisk 

og modernistisk terrorisme, også kalt selotisk og modernistisk reaksjon. Selotisk reaksjon 

handler om å forsvare eksisterende nomos, til forskjell fra den modernistiske reaksjonen som 

ønsker å skape et nytt nomos. 252  

Uttrykket «selotisk» er hentet fra situasjonen til jødene under den romerske okkupasjonen av 

området i dagens Israel rundt år 0. Selotene var en jødisk opposisjonsgruppe som på mange 

måter kan sies å ha vært en terrororganisasjon under sikariene, en utgruppe, som motsatte seg 

okkupasjonen og romersk og hellenistisk kulturpåvirkning. Selotisk reaksjon handler om 

ønsket om å bevare det eksisterende samfunnet eller det eksisterende nomos. Hvis vi trekker 

linjer i historien, kan dagens vestlige dominanse og kulturelle hegemoni minne om den 

romerske ekspansjonen og hellenistiske kulturpåvirkningen, som erstattet det eksisterende, 

tradisjonelle samfunnet. Motsatt vil den modernistiske reaksjonen være ønsket om å skape et 

nytt nomos. Griffin kaller denne formen for politisk ekstremisme for programmatisk 

modernisme, og trekker linje i historien til nazisme og kommunisme – bevegelser som ønsket 

å skape et nytt samfunn/nomos, fordi det eksisterende nomos opplevdes anomisk.253  

Alle menneskeskapte ideologier og lover er fundamentalt i strid med islam – et sett 

selvpålagte, dessuten perfekte, lover. Allahs lover sikrer et fullkomment samfunn. Som Dar 

al-Kufr basert på kapitalistisk ideologi vil den vestlige sivilisasjon aldri kunne tilby den 

sikkerheten som muslimer kan få gjennom islam. For islamister har et levesett i tråd med 

islam en dobbel betydning, siden det er snakk om et liv på jorden og et liv i gudsriket. Allah 

                                                 
251 Griffin, «Islamisme og terrorisme», 51 
252 Griffin, Terrorist’s Creed, 20,21 
253 Ibid., : Myhre, Håkon Daniel, «Anomi og Dekadense: En ideologisk studie av Hizb ut-Tahrir i Danmark og Den 
Svenska Motståndsrørelsen», masteroppgave (Oslo: Universitetet i Oslo, 2013) 85-87 
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vil støtte de troende og gi dem seier, uansett hvilke hindringer de måtte møte (Sura Yusuf 

12:21).  

Nabhani så sitt hjemland invaderes av fremmede påvirkninger, både av jødisk og vestlig 

karakter. Ifølge HT er den muslimske verden under et vestlig tyranni. HT vil frigjøre ummah 

fra Kufr254, og Palestina fra «jødenes klør». 255 Inspirert av antikolonialisme kan bakgrunnen 

for opprettelsen av HT knyttes direkte til den vestlige innflytelsen i den muslimske verden, 

som organisasjonen ønsker å rykke opp ved røttene og frigjøre seg fra. HTs ideologi bygger 

på islamsk tradisjon og historie, og ønsker seg tilbake til en tid forut vestlig innflytelse. Deres 

anti-vestlige holdning er derfor en selotisk reaksjon. Deres gjenopprettelse av kalifatet kan 

forstås som Griffins konsept av et «mytisk hjemland», der HT forsvarer eksisterende nomos. 

Dette er en selotisk reaksjon.  

Islamister føler de befinner seg i en anomisk, sekulær verden. Vestlig innflytelse har ødelagt 

deres trygge grunn, og det er nødvendig å skape et nytt nomos. Frigjøringen fra Vesten er 

deres første mål, men hovedmålet er selve gjenopprettelsen av kalifatet. HT ønsker seg ikke 

tilbake til kalifatet slik det var i Det osmanske riket, men ønsker å opprette et helt annet 

samfunn. Det vil ikke være noen vestlige trekk i det ideelle kalifatet, men inntil kalifatet er 

etablert, kan islamismen låne og justere til sitt bruk. 256 Ikke minst gjør den globaliserte 

verden det mulig å forene alle muslimer for å skape revolusjon og deretter ny nomos: et nytt 

kalifat. Den anomiske verden skal forandres. Dette er programmatisk modernisme, - såkalt 

modernistisk reaksjon. 

Spørsmålet blir om HTs visjon av gullalderen skal tolkes som et helt nytt samfunn 

(modernistisk reaksjon) eller et samfunn som man ønsker seg tilbake til, altså et (tidligere) 

eksisterende samfunn? HT bygger sin ideologi på islams tradisjoner og nedskrevne kilder. 

Islam i dag er den samme islam som for 1400 år siden, men dagens islamske verden er 

ødelagt av vestlig og jødisk innflytelse. Nabhani kan ha hentet inspirasjonen i gullalderen, 

men forfatningsutkastet legger grunnlaget for et nytt kalifat, og kan derfor sies å være en 

modernistisk reaksjon.  

                                                 
254 “Since the abolishment of the Caliphate, the rule has been kufr (disbelief). The Head kufr is the United 
States and the United Kingdom”. Nabhani, The concepts of Hizb ut-Tahrir.  
255 Sitat i Ahmed og Stuart, Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy, 28 
256 HT gjør et skille mellom madaniyya og hadhara.  



78 

 

6.1.1 Den første idealtypiske reaksjonstypen 

Griffin sin teori om muslimers møte med modernitet er kategorisert inn i seks idealtypiske 

responser, eller reaksjoner. Egentlig er teorien myntet på individuelle muslimers reaksjoner, 

men jeg mener teorien også kan brukes på en islamistisk organisasjon som HT/HTB, som én 

islamistisk aktør.  

Den første av Griffins idealtypiske reaksjonstyper kjennetegnes av en gradvis «privatisering 

av tro». Denne reaksjonen gir islam en hverdagslig, ytre toleranse for den ikke-muslimske 

«andre», men uten at islam blir liberal. Griffin ser for seg et resultat som de facto er «moderat 

islam», der man opererer med et skille mellom den kollektive sosiale sfæren (samfunnet som 

et hele) og det spesifikke fellesskapet som man tilhører (HT, HTB eller ummah). Dette er 

normalsituasjonen for diaspora-muslimer som lever i vestlige land med et demokratisk, 

kapitalistisk system. Denne «reaksjonen» gjør det mulig å opprettholde en personlig, familiær 

og hellig overbygning, samtidig som man unngår spenninger og konflikter i det sosiale 

rommet, særlig konflikter rundt normene som i «vertsnasjonen» ikke lar seg forene med 

islamske skikker.257  

I HTs opprettelseskontekst er det klart at ideologien tok en radikal form, i stor grad basert på 

et fiendebilde bestående av et «oss» og et «dem». Islam kan ikke inngå kompromisser, og et 

«moderat islam» er således en selvmotsigelse. I grunn kan man hevde Nabhani opprettet 

organisasjonen nettopp for å oppsøke spenninger og konflikter i den sosiale sfæren, fordi det 

bestående samfunnet ikke lot seg forene med Nabhanis visjon av islam, og Nabhani mente 

islam måtte implementeres fullt og helt.  

Et poeng i denne sammenhengen er likevel forskjellen på HTs opprinnelseskontekst, og HT i 

Storbritannia. I Palestina stod HT overfor en situasjon der vestlig innflytelse kom utenfra, og 

følgelig kan reaksjonen være deretter. I Storbritannia står HT derimot overfor en allerede 

etablert vestlig struktur, innenfra. Uten nødvendigvis å kategorisere HT eller HTBs 

islamistiske ideologi som moderat, finnes det flere momenter i HTBs utvikling i Storbritannia 

som kan likne Griffins teori om «privatisering av tro». For HT er islam både religion og 

politikk det samme, og deres ideologi. I 2005 handlet den nye strategien «Keep your ideology 

in your heart» om å privatisere og nedtone det radikale aspektet ved ideologien. Frafalne 

medlemmer hevdet dette stred imot ideologienes kjerneverdier og strategien ble derfor 

                                                 
257 Griffin, «islamisme og terrorisme», 53 
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betraktet som et ideologisk avvik. I perioden etter terrorangrepet i 2005, økte HTB 

engasjementet ut mot britiske politikere, demokratiske institusjoner og rivaliserende britiske 

muslimske organisasjoner for å samle støtte mot Blairs forbudsforslag. Men også i 2006 

deltok lederen av HTB, Abdul Wahid, i House of Commons for å tale HTB sin sak overfor 

andre parlamentsmedlemmer. Dette var i strid med Nabhanis konstitusjonsutkast, der det 

eksplisitt poengteres at Storbritannia er en fiende, hvis politisk (sam)handling skal være alt 

annet enn diplomatisk. «Stand for Islam» var en nasjonal kampanje som fra 2007 fortsatt 

vektla et økt engasjement mot det bredere samfunnet og britiske politikere, men som dog i 

økende grad ville utfordre konflikter i den sosiale sfæren igjen.  

Knyttet til nomosteori, handlet det i etterkant av terrorangrepet og Blairs forbudsforslag i stor 

grad om å eksistere eller ikke eksistere for HTB. Antakelig var den nomiske krisen og 

trusselen fra Blair så stor, at selv en islamistisk organisasjon som HTB valgte å gå for en mer 

moderat strategi258. Strategien var helt klart taktisk for å unngå konflikter i den «sosiale 

sfæren». HTB åpnet opp for «den andre», men, som nevnt, var dette en overlevelsesstrategi. 

Konklusjonen er at HTB i stor grad tilpasset seg britiske forhold i denne perioden. Dog vitner 

frafalne medlemmer om at HTB ikke klarte å opprettholde det spesifikke fellesskapet innad i 

HTB, når partiet beveget seg i en retning som i større grad tilpasset seg den kollektive sosiale 

sfæren (hele samfunnet). I «Stand for Islam» oppsøkte HTB likevel konfrontasjoner i den 

sosiale sfæren, så strategien tyder på at den umiddelbare trusselen om forbud ikke var tilstede 

lenger. Vi kan derimot fortsatt snakke om en viss toleranse av «den andre» når «Stand for 

Islam» viderefører engasjementet med ikke-muslimer og politikere. Det er likevel grunn til å 

tro at videreføring av strategien er en måte å unngå fremtidige forbudsforslag. 

Det er her viktig å påpeke at HTBs strategier i 2005 og 2007 ikke er organisasjonens 

hovedstrategier i Vesten. Det har heller ikke vært denne oppgavens hensikt å sette nasjonale 

strategier opp mot det globale hovedstyrets strategier. Ut fra organisasjonens organiserte 

struktur, må følgelig nasjonale strategier godkjennes også av hovedstyret. Selv om det britiske 

partiet utarbeidet en nasjonal strategi som kan minne om Griffins «privatisering av tro», vil 

hovedstrategien heller kjennetegnes av en «radikalisering av tro». I det hele tatt vil ikke en 

islamistisk organisasjons fremste reaksjon i møtet med modernitet være privatisering. Teorien 

                                                 
258 Ut fra Griffin sin definisjon 
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kan likevel tjene som et eksempel på hvordan nasjonale strategier kan ha et mindre radikalt 

utseende, nettopp i møte med modernitetens utfordringer og et truet nomos.  

6.1.2 Den andre idealtypiske reaksjonstypen 

Den andre reaksjonen er representert av stater med sekulært, politisk system, formet under 

påvirkning av europeisk nasjonsbygging, enten etter Det osmanske rikets fall i 1923, eller 

avkoloniseringen etter andre verdenskrig. Eksempler som blir trukket fram er Egypt under 

Nasser og Mubarak, og Irak og Syria under Bath-partiet. Disse statene omfavner en delvis 

modernisering: muslimer arbeider med fruktene av Vestens teknologiske rasjonalitet, samtidig 

som de på teologisk grunnlag fornekter premissene i den sekulære vitenskapen som skapte 

den.259  

Jeg har tidligere skrevet om hvordan bakgrunnen for opprettelsen av HT må ses i lys av Det 

osmanske rikets oppløsning i 1923 og avskaffelsen av kalifatet i 1924, samt hvordan 

opprettelsen av HT var en reaksjon på vestlig kolonialisme. Før Nabhani opprettet HT i 1953, 

arbeidet han for å forene arabiske stater i en arabisk nasjon og arbeidet derfor på dette 

tidspunktet ut fra en nasjonalistisk visjon om forening. Ved opprettelsen av HT ble derimot 

nasjonalstaten og nasjonalismen uforenlige med islams konsept om et forent muslimsk 

samfunn under ummah og det globale kalifatet. Nabhani skal også ha vært inspirert av 

bathismen, selv om han brøt med sine kontakter etter det mislykkede attentatet på Abdullah. 

Nabhani kan ha hentet inspirasjon fra sine tidligere omgangskretser, men islam260 ble hans 

grunnleggende rettesnor: ikke bathisme, ikke nasjonalisme – ikke sekularisme. HTB ønsker 

heller å nå målet gradvis ved å styrke den islamske identiteten på bekostning av andre 

rivaliserende identitetsmarkører, som for eksempel nasjonalisme.  

HT har omfavnet en delvis modernisering. Virksomheten baseres på moderne teknologi, 

kommunikasjon og massemobilisering – og HT låner således av den moderne kulturen som 

Griffin sikter til. HT er ikke anti-moderne, men anti-sekulære og anti-vestlige. Nisbet, 

mediarepresentanten i HTB, sier partiet gjør en forskjell på verdier og ideer basert på en 

sekulær «trosbekjennelse», og de med et universelt aspekt, som teknologi og administrasjon. 

HT og HTB tar i bruk sistnevnte, uansett deres opprinnelsesland. Motsatt vil HTB motsette 

seg sekulære ideer og verdier, i tråd med HTs skille mellom madaniyya og hadhara. HT anser 

                                                 
259 Ibid., 53-55 
260 Les: hans islamske tolkning 
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seg selv som en intellektuell elite som kan gjennomføre en revolusjon. Deres visjon av 

kalifatet er formet av moderne konsepter av statlig innlemmelse, med militær hær, 

konstitusjon og et styrende organ. Selve diskursen om islamsk imperialisme har blitt 

modernisert som kommunistiske ideer om partiet som en revolusjonær fortropp, med visjonen 

om statens rolle som en ideologisk institusjon ment for å re-islamisere verden og etablere et 

utopisk samfunn.261  

Gule problematiserer riktignok islamistenes omfavnelse av teknologi. Dette knyttes videre 

opp mot Kants rasjonalitetskriterier og kjennetegnet på moderniteten som en erkjennelse av 

virkelighetens ureduserbare mangfoldighet. Teknologien åpner opp for en skeptisk, 

vitenskapelig tenkemåte som på sikt kan krype inn i religionen kjerneområde. Det skal 

riktignok ikke være denne oppgavens hensikt å forutse HTs alternative, islamske 

vitenskapstilnærming. HT (og HTB) mener det er lov å låne av (universelle) goder og kultur, 

men ikke av vestlig sivilisasjon. Dette oppleves likevel ikke som et fullstendig skille, og Gule 

hevder det skjer en adhoctilpasning i praksis i islamismen. Denne tilpasningen endrer likevel 

ikke det islamske verdensbildet drastisk; det er først og fremst de tradisjonelle islamske 

verdiene, holdningene og handlingsstrategiene som ligger til grunn.262  

6.1.3 Den tredje idealtypiske reaksjonstypen 

Den tredje reaksjonen beskrives som (moderate) muslimers humanisering av islam som 

pragmatisk nødvendig om islam skal kunne blomstre innenfor en globalisert modernitet, og 

som teologisk legitimert av en oversett «dyp struktur» av toleranse overfor «den andre» innen 

islam selv. Denne reaksjonenen er representert ved stort sett utdannede og vestliggjorte 

muslimer som prinsipielt avviser vold og undertrykkelse fra et teokratisk regime som vil 

påtvinge konservativ islam som sitt samfunns hellige overbygning.263  

Igjen vil ikke HT passe inn i denne moderate humaniseringen, om vi ikke skal tillate oss å se 

etter humaniserende og tolererende tendenser. HTs (nåværende) avvisning av vold som 

virkemiddel kan passe inn under denne reaksjonen. HTs virkemiddel, opplysning, er mer 

human enn jihad. HTs forhold til vold er blitt ytterligere problematisert i kapittel 3. Den 

«dypere strukturen» av toleranse overfor «den andre» innen islam selv, finner vi igjen i HTs 

                                                 
261 Ibid., 61  
262 Gule, «Islam og det moderne, en refleksjon» 
263 Griffin, «Islamisme og terrorisme», 55,56 
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visjon av Mekka-perioden i islams historie, da det var en harmonisk sameksistens med ikke-

muslimer. HTs metode er angivelig hentet fra Muhammeds eksempel i Mekka, og HT trekker 

fram det islamske kalifatet som en velgjører for hele samfunnet:  

The Khilafah does not oppress its non-Muslim minorities. Non-Muslims (dhimmi) are 

protected by the state and not forced to leave their religions and adopt Islamic values. Rather 

non-Muslim citizens are protected and their homes, properties and lives cannot be violated. 264 

It also dispels the myth that the Caliphate has a barbaric view towards Non-Muslims. Whilst 

there maybe incidents in history of Non-Muslims not being treated fairly, this doesn’t change 

the fact that Islam inherently mandates Non-Muslim citizens to be treated fairly.265 

HT anvender også utvalgte sitater i Koranen og dens assosierte hadither som foreskriver en 

viss toleranse overfor «den andre»: «For them is what we have (rights) and upon them is what 

is upon us (duties/laws)”.266 I HTs konstitusjonsforslag, artikkel syv, paragraf b, kan vi lese: 

“Non-Muslims must be free to practice their beliefs and what they worship within the public 

order.” 

HTB fronter i egen medie-informasjonspakke ikke-muslimers harmoniske tilværelse under 

det tidligere kalifatet, som i 13 århundre «enjoyed equal rights, prosperity, happiness, 

tranquility and security».267 Muslimer har en plikt til å «take care of their [non-Muslim] weak, 

fulfil the needs of the poor, feed the hungry, provide clothes, address them politely» også i det 

fremtidige kalifatet. 268 HTB trekker særlig fram «en dypere toleranse» overfor «den andre» 

når de blir stilt overfor anklager om antisemittisme. Her betraktes jøder som folk av Boken, 

som vil beskyttes under dhimmi-pakten. I et motsvar til David Camerons antisemittiske 

anklage, hevdet det britiske partiets medie-talsmann, Mustafa, at jøder vil beskyttes under 

dhimmi-pakten.269 HTB påpeker derimot at det finnes et klart skille mellom jøder og sionister. 

                                                 
264 The Khilafah, «What is the Kilafah (Caliphate?», ingen dato, tilgjengelig online  
http://www.khilafah.com/what-is-the-khilafah-caliphate/, [sist besøkt 25.04.17]  
265 The Khilafah, «What the Khilafah has given the world», 02.03.17, tilgjengelig online  
http://www.khilafah.com/what-the-khilafah-has-given-the-world/ [sist besøkt 07.05.17] 
266 Hizb ut-Tahrir, «Press Release: But Hizb ut-Tahrir Is a Project of a Great Ummah That Seeks Revival», 
tilgjengelig online file:///C:/Users/Ida%20Sletten/Downloads/2014_12_22_Sudan_OS_EN.pdf [sist besøkt 
06.10.17] 
267 Hizb ut-Tahrir Britain, «Media information Pack», 13  
268 Ibid. 
269 Mustafa, «Cameron got it wrong» 

http://www.khilafah.com/what-is-the-khilafah-caliphate/
http://www.khilafah.com/what-the-khilafah-has-given-the-world/
file:///C:/Users/Ida%20Sletten/Downloads/2014_12_22_Sudan_OS_EN.pdf
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Sionister anklages for å ha okkupert Palestina, og regnes derfor som en fiende. Okkupasjonen 

kan legitimere jihad mot sionistene.  

Det er her på sin plass å bemerke at det er en viss distinksjon mellom dhimmi og kuffar. 

Dhimmi er kuffar, men kuffar er ikke dhimmi. Dhimmis er folk av Boken som lever i et 

muslimsk land, som har fått beskyttelse i gjengjeld mot at dhimmi betaler en skatt kalt Jizya. I 

motsetning til dhimmis, vil kuffar enten inviteres til konvertering, eller jihad vil anvendes. 

6.1.4 Den fjerde idealtypiske reaksjonstypen 

Den fjerde reaksjonen omhandler «kommunitær-nasjonalistisk-religiøse» bevegelser med 

hovedmål om å sikre at statsmakt ikke blir overlatt til fremmede eller ikke-islamske 

interesser, og å beskytte det islamske nomos’ hegemoni som identitetsmarkør for en særskilt 

etnisk gruppe innenfor et særskilt område, men uten et ønske om å innføre et geistlig styrt 

teokrati eller strebe etter global islamisering. Denne reaksjonen er sterkt medvirkende til 

voldsbruk, og kjennetegnes av terroristbevegelser som vokser fram i samfunn som er truet av 

okkupasjon utenfra, som rekrutterer støtte fra en minoritet av muslimer som er militant anlagt 

og i stand til å ofre seg selv for saken.  

Denne teoretiske reaksjonen er snevert definert, men ut fra HTs opprinnelseskontekst forstås 

okkupasjonen av Palestina som en nomisk trussel. HT må ses som en forlenger av Nabhanis 

Saving Palestine, med en misjon om å frigjøre Palestina, et særskilt område, fra fremmede 

eller ikke-islamske interesser, og beskytte det islamske nomos’ hegemoni som 

identitetsmarkør. Til tross for utgangspunktet Palestina som ble truet av okkupasjon utenfra, 

arbeider ikke HT ut fra et nasjonalistisk perspektiv. HT er helt klart religiøst inspirerte, og 

kommunitære i den forstand at det muslimske fellesskapet, ummah, er samfunnets 

grunnleggende enhet. Riktignok er den islamske staten et hovedanliggende hos HT, men 

staten og ummah går hånd i hånd og danner sammen et idealsamfunn. 

6.1.5 Den femte og sjette idealtypiske reaksjonstypen 

Den femte og sjette reaksjonen ønsker ikke bare å bevare den islamske hellige overbygning, 

men påtvinge den som det eneste nomos for hele menneskeheten. Det ultimate målet er et 

korrekt ledet kalifat og herredømme over hele verden. Herredømmet nødvendiggjør 

universaliseringen av islam gjennom opprettelsen av et globalt ummah. Vestens nomocidale 
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trussel mot islams nomos, vil elimineres – enten ved den femte eller den sjette 

reaksjonstypen.270  

Den femte reaksjonen tar sikte på å etablere islamske stater basert på sharia-lover som forsvar 

mot vestliggjøring i en gradvis bevegelse mot islamsk verdensmakt. Denne formen for 

islamisme er iboende fiendtlig mot liberale konsepter, men utelukker ikke en rent taktisk 

involvering i demokratisk politikk for en kortere periode.271 HT arbeider ut fra den 

forestillingen om at det er alle muslimers plikt å spre den islamske da’wah og arbeide for 

gjenopprettelsen av kalifatet. Toleransen overfor «den andre» i HT og HTB kan tolkes som et 

midlertidig arrangement som rent taktisk tjener pliktarbeidet. Dermed vil HT passe best under 

reaksjon nummer fem. På den andre siden har ikke HT etablert noe kalifat enda. Tendenser fra 

de ulike reaksjonstypene innenfor HT og HTB kan derfor sies å være flere reaksjoner på 

moderniteten, underveis i arbeidet for et kalifat. 

Den sjette reaksjonen er godt representert ved global salafi-jihadisme, hvis taktikk er å føre en 

de-territorialisert hellig krig, jihad, mot Vesten. Voldelige terrorhandlinger mot utvalgte mål i 

sivilsamfunnet skal bryte ned Vesten.272 Dette er en reaksjon som ikke kan kjennetegne HT i 

nåværende stadium. Etter opprettelsen av kalifatet forholder organisasjonen seg likevel åpne 

for bruk av jihad – en jihad som vil ta form som en de-territorialisert hellig krig.  

6.1.6 Sammenfatning 

Til nå har vi sett at bakgrunnen for opprettelsen av HT kan bli undersøkt i lys av forskjellige 

aspekter. Først, den nomiske krisen opplevd av Nabhani selv, som fikk ham til å søke etter en 

ny mening ved tilværelsen. For det andre, den historiske konteksten som gjør HT til et 

produkt av historiske hendelser som 1923/1924 og 1948. Trusselen fra en sekulær modernitet, 

både Kufr-vestlig og Kufr-jødisk, var en trussel mot en allerede eksisterende nomos før 1924 

og 1948. HT kjemper mot kolonialisme og vestlig innflytelse for å oppnå en frigjøring av 

ummah. Når det kommer til opprettelseskonteksten, kan frigjøringen av ummah bli forstått 

som frigjøringen fra Israel på den ene side, og som frigjøring fra Vesten på den andre, - men 

også en frigjøring fra en anomisk verden som det tredje. Hvis den muslimske verden ikke er 

                                                 
270 Griffin, «Islamisme og terrorisme», 58-60 
271 Ibid.  
272 Ibid.  
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forent under ummah, vil verden være i en anomisk tilstand. Derfor den dypere meningen bak 

opprettelsen av HT: selve målet om en gjenopprettelse av kalifatet, og et forent ummah. 

Utviklingen i Storbritannia viser hvordan HT/HTB ikke har hatt en klar strategi for 

Storbritannia fra start, først og fremst representert ved OBM som førte en radikal strategi som 

ikke samsvarte med hovedstyrets visjon for HTB. Snarere har strategidokumenter for HTB 

blitt utarbeidet underveis, og dermed er det naturlig at internasjonale og nasjonale hendelser 

har påvirket disse. Jeg ønsker å repetere at strategidokumentene fra 1998 og 2005, kalt 

«Strategi i Vesten», er utarbeidet av selve hovedstyret i HT for vestlig aktivitet generelt. 

«Keep your ideology in your heart» (2005) og «Stand for Islam» (2007) er derimot utarbeidet 

av HTB, og er nasjonale strategier rettet mot Storbritannia spesielt. De nasjonale strategiene 

utarbeidet av HTB, kan på flere måter tolkes som «tilpasningsstrategier». Det vil ikke dermed 

si at strategiene går vekk fra stadium en eller to i den overordnede strategien. På den ene siden 

kan man argumentere for at HTB sine tilpasningsstrategier ikke har holdt fast ved HTs 

ideologiske kjerneverdier, hvis stikkord er «anti-vestlig», «antisemittisk», «anti-kufr». HTB 

førte snarere en «utfordrende» strategi, og engasjerte med britiske politikere og medier – selve 

hoved-kufr. Hvis HTB var forbudte, ville det – noe selvsagt – ikke vært noen til å fremme 

HTs ideologi, om enn noen få anonyme frontgrupper. HT ville fortsatt eksistert som en global 

organisasjon, men HTs posisjon i Storbritannia må ikke undervurderes som et hovedkontor 

for Europa. På den andre siden står HTB overfor flere direkte nomiske trusler i et vestlig land 

som Storbritannia, enn «bare» trusselen om forbud273. I et land som Storbritannia, står HTB 

direkte overfor trusselen fra britiske, sekulære, liberale verdier – trekk ved moderniteten som 

HTB motsetter seg.  

Griffins teori om seks idealtypiske reaksjoner på modernitet har tjent flere hensikter, ved å 

vise hvordan en islamistisk organisasjon som HT og HTB både kan passe inn – og ikke passe 

inn – i de ulike reaksjonstypene. Teoriene gjør det klart at det finnes flere reaksjoner overfor 

den nomiske trusselen modernitet – og at disse har ulike uttrykk. Denne delen av kapittelet 

viser hvordan HT og HTB gjennom utviklingen kan ta i seg ulike reaksjoner overfor den 

nomiske trusselen.  Konklusjonen er likevel at HTB sin reaksjon tilhører den femte 

idealtypen.  

                                                 
273 HT forbys også i flere andre land 
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Knyttet til nomosteori, kan selve fellesskapet og tilhørigheten for medlemmene innad i HTB 

kalles en form for etablert nomos. HTB skal i utgangspunktet tilby klare normer og 

retningslinjer, og aktivt arbeide for en frigjøring fra vestlig undertrykkelse og innflytelse. 

Sammen kjemper alle for en felles sak: et forent ummah under et islamsk kalifat. Nomos i 

HTB kan forestille et «mini-ummah». Partiet tilbyr struktur, mening, identitet og emosjonell 

utløsning, og skal finne igjen et tapt ideal. HTB mistet derimot troverdigheten hos flere av 

sine medlemmer i/etter 2005, der resultatet var at flere valgte å forlate gruppen. Dette tyder på 

at HTB ikke håndterte tilpasningen samtidig som de skulle stå opp for HTs ideologiske 

kjerneverdier. Nomos innad i gruppen ble ikke bevart, men eksistensen ble sikret.   

Selv om HTB forandrer strategi, har ikke selve ideologien i HT forandret seg. Er HTB mindre 

radikale fordi de ikke framstiller like mye av det radikale ved HTs ideologi? Eller skal de 

nasjonale strategiene tolkes som en tilpasning til britiske forhold, som maskert retorikk som 

skjuler en radikal ideologi som ligger til grunn? Denne problemstillingen tar opp noe av den 

problematiseringen vi er innom i kapittelet om «vold», der det er organisasjonens praksis og 

handling som taler for at organisasjonen ikke skal forbys. Det finnes nemlig ingen beviser på 

voldelige handlinger, selv om ideologien fremmer (hensiktsmessig) vold. Hvis vi dermed 

legger samme logikk til grunn, og ser på HTBs strategivalg, fremhever HTB mindre av det 

radikale ved ideologien i Storbritannia – til tross for en radikal teori.  

HTB har ikke aktivt gått ut og tatt avstand fra de ideologiske kjerneverdiene i HT. Jeg har 

bevisst unnlatt å kalle partiets «nedtoning» for en «de-radikalisering», da jeg mener de 

nasjonale strategiene skjuler eller maskerer en radikal ideologi, og at det hele er snakk om 

pragmatisk framstilling av ideologi. Denne konklusjonen har jeg kommet fram til fordi 

utviklingskapittelet viser hvor sårbare HTB er i Storbritannia, særlig i lys av terrorhendelser, 

som igjen har påvirket strategiutviklingen. Det antas at strategien kunne tatt en mer radikal 

form, hadde konteksten vært annerledes. Hvis dette igjen skal knyttes opp mot kapittelet om 

«vold», konkluderte jeg også her med at organisasjonens ikke-voldelige, nåværende praksis, 

ikke kan eliminere trusselen om vold i framtiden. Samme logikk kan anvendes her: Strategien 

forandrer seg, ideologien forandrer seg ikke.  
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Avslutningsvis vil jeg problematisere det jeg merker meg som teoriens definisjon av 

islamisme først og fremst som den femte og sjette idealtypiske reaksjonstypen. Griffin skriver 

at den femte og sjette reaksjonstypen vil avvise de fire første som et svik mot sann islam, og 

«for islamister er umiddelbar, voldelig handling helt nødvendig før islams hellige 

overbygning er tapt for alltid».274 Nå vil jo HT være best plassert under Griffins betegnelse på 

«islamisme» i den femte reaksjonstypen, og således understøtter HT som islamistisk 

organisasjon også teoriens definisjon. Jeg vil likevel hevde det Griffin fremhever som et 

kriterium, nemlig «voldelig handling» enten er noe som gjenstår å sees hos HT, eller et 

kriterium som i stor grad snevrer inn islamisme til noe som da ikke vil inkludere HT i et 

nåværende stadium. Sørensen vil hevde voldsbruk ikke burde være et hovedkriterium for 

klassifiseringen av islamistiske grupper som enten moderate eller ekstreme/radikale, da dette 

vil viske ut likhetstrekk mellom grupper som deler ideologiske perspektiver.275 Derfor vil jeg 

hevde det finnes likhetstrekk også i Griffins fire første reaksjonstyper. Faren i denne 

diskusjonen er både en overvurdering og undervurdering av islamisme og dens faktiske 

innhold. Man kan spørre seg om terrordiskursen har gitt vold og jihad en for stor ideologisk, 

islamistisk sammenheng, når det finnes flere ikke-voldelige former for islamisme. 

Derfor vil jeg hevde det i studier av islamisme må legges opp til at definisjoner og teorier 

anvendes som metodiske verktøy, ikke bare for hva som skulle vise seg å passe inn i 

definisjoner og teorier, men også hva som ikke passer. Der kommer særtrekkene frem. Til 

grunn foreligger min hypotese om at det er de mange islamistiske gruppene som har formet 

definisjoner og teorier for hva de er, men de islamistiske gruppene vil ikke nødvendigvis 

følge nedskrevne definisjoner og teorier i praksis. Samtidig finnes det en sammenheng 

mellom praksis og teorier og definisjoner, så det vil tilsi at teorier og definisjoner er et godt 

utgangspunkt for studier av islamisme. Jeg håper at oppgavens bruk av Griffins nomosteori og 

reaksjoner på modernitet kan ha bidratt til å belyse flere sider ved HT og HTB, med vissheten 

om at andre definisjoner eller teorier kunne vist til flere eller andre funn.  

 

                                                 
274 Ibid., 58 
275 Sørensen, «Islamisme, islam og totalitarisme», 22 
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7 Konklusjon 

 

HTs tidlige historie og ideologiske utforming har tjent til å vise at organisasjonen er et 

produkt av sin tid. Avskaffelsen av det siste kalifatet i 1924 og opprettelsen av Israel i 1948 

ble avgjørende vendepunkter for grunnleggeren Nabhani. Årene 1923, 1924 og 1948 brukes 

av HT som et historisk utgangspunkt for sin kritikk av den vestlige og jødiske fienden. Israel 

ble sett på som en vestlig kreasjon, som plasserte fiendtlige styrker i hjertet av islam. 

Konflikten mellom Palestina og Israel tar en stor plass i HTs retorikk. Vesten og jøder er 

angivelig engasjert i et samlet forsøk på å ødelegge islam. I HT sitt verdensbilde er islamsk 

sivilisasjon basert på en aqeedah og er guddommelig inspirert, mens andre sivilisasjoner 

følger en menneskeskapt, kapitalistisk ideologi. I en vid definisjon representerer Vesten alt u-

islamsk, og er både sekulær, liberal, kapitalistisk, demokratisk og fiendtlig innstilt overfor 

muslimer. Fienden er selve motsetningen til HTs «oss»-begrep, og spiller derfor en sentral 

rolle i deres beskrivelser av historien og samtiden. Inspirert av antikolonialisme kan 

bakgrunnen for opprettelsen av HT knyttes direkte til den vestlige innflytelsen i den 

muslimske verden, som organisasjonen ønsker å rykke opp ved røttene og frigjøre seg fra.  

HT arbeider for å gjenopprette et kalifat som Vesten ødela. Nabhanis bakgrunnshistorie har 

gitt en bedre forståelse av den tidlige ideologiske påvirkningen på HT som organisasjon, som 

igjen har formet de ulike avdelingene rundt i verden. Nabhanis tidlige skrifter reflekterer et 

sterkt ønske om å frigjøre arabisk-muslimske land, men HT ble opprettet for å frigjøre og 

forene alle verdens muslimer. Nabhanis ideologi er etablert på en omfattende idé om 

universet, mennesket og livet. Han mente at alle mennesker trengte religion som en 

meningsfull forklaring, og at ideologien derfor burde ha religion som sin kjerne. HT sitter 

igjen med et sett forklaringer og løsninger på verdens problemer, der kalifatet og islam alltid 

presenteres som løsningen. Alt av livets anliggender skal ideelt sett være styrt i 

overensstemmelse med sharialovene, ut fra hva som regnes for å være rett (halal) og galt 

(haram). 

I motsetning til dagens anomiske tilstand, er idealsamfunnet i full overensstemmelse med 

islam og derfor den nomiske tilstanden og den meningsfulle tilværelsen som HT streber etter. 

Kalifatet er HTs idealsamfunn. Kampen for tilværelsen er også en kamp for sivilisasjonen. 

Islam er en universell frigjøringsideologi. I lys av nomosteori representerer gullalderen en tid 
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der islam stod sterkere enn nasjonalitet, etnisk bakgrunn og kulturell tilhørighet. Gullalderen 

er et «rent» samfunn med orden og trygghet, styrt ut fra den ene sannheten: islam. Gullalderen 

er en tapt fortid som HT ønsker å gjenopprette. I lys av dette målet, kan det virke som 

strategien tilbake til en gullalder er todelt: dels handler det om å bekjempe eksisterende ideer i 

den ikke-islamske, vestlige verden. Dels handler det om å tolke islamske ideer slik at de kan 

bli brukt i dagens verden. HTs visjon av det framtidige (dog tilbakevendende) kalifatet 

erstatter nasjonale, etniske, kulturelle identiteter med en felles, islamsk identitet – under 

ummah. Målet om et nytt samfunn kan kalles en modernistisk reaksjon i Griffins teori.  

Det manikeiske meningsuniverset gir et ordnet og todelt bilde av verden, der du enten er med 

eller imot «oss». Storbritannia er selve hoved-kufr på grunn av deres ødeleggelser og 

konflikter i den muslimske verden, men også på grunn av den antatte kampanjen mot islam, 

skjult som en «krig mot terror». Under HTs ideologi kan muslimer stå samlet mot Vesten. 

Målet er et samlet ummah i kalifatet, en idealtilstand som alle muslimer har en plikt til å 

strebe etter. Et samlet ummah vil kunne sette en stopper for undertrykkelsen fra Vesten.  

HT sin politiske og intellektuelle strategi er hentet fra eksempelet til profeten i Mekka på 600-

tallet, der kufr ble ansett for å være den største ideologiske utfordringen for implementeringen 

av islamsk tankegang. HT hevder kampen mot kufr vil foregå fram til dommedag, men ser 

ikke ut til å ønske å kjempe dagens kamp med voldelig jihad. Derfor går strategien i fase en 

og to ut på å endre offentlighetens tankegang ved røttene, som en intellektuell 

opplysningsstrategi. Kalifatet etableres i tredje fase, som også kan inkludere jihad som et 

virkemiddel. Det kan likevel se ut til at HT oppfatter vold som hensiktsmessig og nødvendig i 

en gitt hypotetisk situasjon. Det kan virke som HT forbeholder seg retten til å definere når og 

hvordan det er legitimt å anvende vold, men det kan se ut til at dette først og fremst er 

legitimert overfor jøder eller sionister. 

 

Hvordan tilpasser Hizb ut-Tahrir Britain sine strategier til britiske forhold?  

I Vesten handler strategien om å bevisstgjøre muslimer og skaffe støtte for den kommende 

revolusjonen, spre det islamske budskapet og forsterke nomos; den islamske identiteten. 

Partiet ønsker at muslimer i Storbritannia skal identifisere seg med islam, og bare islam. HTB 

fører en anti-integrasjonsagenda og oppfordrer sine medlemmer til å motsette seg hadhara, 

den vestlige sivilisasjonen. Strategien tilsier at HTB er i fase en eller to i strategiprosessen. I 
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tråd med det globale hovedstyrets råd, kan strategier tilpasses lokale behov. Det ble 

innledningsvis i denne oppgaven antatt at HTB foretar ulike strategivalg ut fra konteksten de 

opererer i, og at konteksten også kan ha hatt en innvirkning på strategivalg.  

I begynnelsen var for eksempel ikke britiske muslimer et mål for rekrutteringen, så partiets 

første strategi gikk ut på å rekruttere muslimer som bare hadde midlertidig tilhørighet i 

Storbritannia. Det ser derfor ut til at Storbritannia ikke ble anerkjent som et strategisk land før 

i 1993, da HTB utvidet rekrutteringen til andregenerasjons britiske muslimer. Siden britiske 

muslimer ikke hadde samme relasjon til Midtøsten, ble et fokus rettet innenlands. Strategien 

tok en ny form for nasjonalisering for å kunne rekruttere britiske muslimer. 

Rekrutteringsstrategien ble formet av OBM, og tilpasset unge, britiske muslimer og deres 

problemer i Storbritannia. En hovedstrategi har vært å adressere Storbritannias svikt i å skape 

en meningsfull tilværelse for unge muslimer.  

Oppgaven har vist at det skjedde et skifte i strategien etter at OBM forlot partiet. Partiet hadde 

en mer radikal tilnærming under OBM, som blant annet legitimerte jihad mot statsministeren 

og promoterte jødehat. Dette kan komme av at OBM anså Storbritannia som et mulig land for 

gjenopprettelsen av kalifatet, og derfor gikk ut ifra strategiens tredje stadium. Etter at OBM 

forlot partiet, kjennetegnes strategien av første eller andre stadium igjen, som går vekk fra 

oppmuntringer til jihad og over til den intellektuelle opplysningsstrategien. I ettertid har 

partiet i stor grad nedtonet retorikken om jøder, og slettet publikasjoner av antisemittisk 

karakter på egen hjemmeside. Partiet har i ettertid begrenset jødehatet til sionister, noe jeg vil 

hevde er et taktisk valg for å unngå anklager om antisemittisme, og mulige forbud. Dette må 

tolkes som en tilpasning til britiske forhold.  

Perioden mellom 1996-2001 kjennetegnes av en tilbaketrekning og omgruppering. En 

«Strategi for Vesten» i 1998 oppfordret nasjonale ledere til å bruke internasjonale konflikter i 

retorikken som eksempler på vestlig undertrykkelse. HTB påtar seg derfor fra 1998 en 

offerrolle, i motsetning til perioden under OBM som kjennetegnes av en offensiv taktikk.   

HTB har helt klart latt sine strategier påvirkes av kontekstuelle hendelser, og har til dels også 

omfavnet disse i strategiene. Etter terrorangrepet 11. september i 2001 kom HTB mer på 

offensiven igjen, og brukte angrepet som et eksempel i sin retorikk på hvordan kapitalismen 

feilet i å skape en sikker tilværelse for befolkningen. «Krigen mot terror» ble tolket som en 

krig mot islam, som et påskudd fra Vestens side for å splitte ummah. Det ble derfor viktig for 
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HTB å samle muslimer under ummah, og samtidig bruke angrepet i sin sivilisasjonsfortelling, 

for å forsterke motsetningene mellom «oss» og «dem», mellom Vesten og muslimer. HTB 

videreførte offerrollen fra 1998.  Partiet hevdet man ikke skulle la seg integrere i et Kufr-land 

som førte en kampanje mot islam. Dette viser at HTB ønsket å motsette seg det britiske 

samfunnet, men på den andre siden ble det med tanke på «krigen mot terror» viktig for HTB å 

distansere seg fra andre islamistiske grupper og terrororganisasjoner, og presentere seg selv 

som «det ekte islam», for å etablere seg som et lovlig alternativ som retter seg etter 

forholdene i Storbritannia.  

Etter terrorangrepet 7.juli 2005 førte Blairs forbudsforslag til en endret strategi, der HTB 

nedtonet ideologiske framstillinger, og utarbeidet strategier for allmennheten. Partiet har 

således rettet seg etter situasjonen i Storbritannia, i et ønske om å unngå forbud. Her ser vi en 

strategi som i større grad tilpasset seg britiske forhold, når HTB engasjerte seg i det 

demokratiske systemet, og argumenterte for de liberale verdiene i Storbritannia. HTB søkte 

støtte fra samfunnet, politikere og menneskerettighetsorganisasjoner, som de tidligere hadde 

avvist som uforenlige med islams fundamentale prinsipper.  

I 2007, når den umiddelbare trusselen om forbud var forbi, gikk HTB vekk fra offerrollen og 

over på offensiven igjen. Dette tyder på at «Keep your ideology in your heart» etter 2005 bare 

var en midlertidig overlevelsesstrategi. Tiden etter terrorangrepet viser likevel et skifte i den 

politiske utviklingen, siden partiet engasjerte med det politiske Storbritannia. «Stand for 

Islam» inviterte til debatt i det politiske miljøet over ikke-kontroversielle emner, og dette 

åpnet opp for flere plattformer for HTB. Jeg mener det er engasjementet utover mot det ikke-

muslimske publikumet som tydeligst viser hvordan HTB har til hensikt å tilpasse strategiene 

til britiske forhold, men tidspunktet tilsier at dette er taktisk og hensiktsmessig.  

HT har ikke hatt en klar strategi for Vesten og Storbritannia fra start, men strategiene har blitt 

til underveis. Det globale hovedstyret har utarbeidet generelle «Strategier for Vesten», så her 

ser vi en tilpasset strategi til vestlige forhold. «Keep your ideology in your heart» og «Stand 

for Islam» er derimot nasjonale strategier utarbeidet av HTB selv, som viser en større 

tilpasning til britiske forhold. I lys av terrorangrep og forbudsforslag har HTB balansert på en 

legal grense, og det har derfor vært viktig for partiet å tilpasse strategiene deretter. Man kan si 

at HTB skifter mellom en offensiv og defensiv taktikk, å angripe eller føle seg angrepet, 

ettersom hvilke forutsetninger og begrensninger som foreligger. Strategiene er oppdaterte i 

tiden og vil således tilpasses britiske forhold ut fra hva som er hensiktsmessig. 
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En hovedstrategi har alltid vært å sette den vestlige sivilisasjonen opp mot islam, der islam og 

kalifatet alltid presenteres som løsningen. Plasseringen i Storbritannia er ideell for det 

ideologiske målet om å utfordre vestlig innflytelse og det kapitalistiske systemet. HTB 

opererer selvstendig i Storbritannia, men arbeider for å spre en universell ideologi. 

Organisasjonen er sterkt sentralisert, men strategiene justeres for tilpasning til lokale behov.  

 

Hvordan responderer Hizb ut-Tahrir Britain på trusselen av det islamske nomos? 

Nomos blir brukt om a) den meningsfulle tilværelsen, b) eksistens eller hvis eksistens det en 

gang understøttet, c) identitet med tilhørende selvpålagte lover.   

Et sentralt kjennetegn ved HT er deres anti-vestlige holdning, der den vestlige innflytelsen er 

moderniteten som HT ønsker å frigjøres fra. Ved å være det største HT-partiet i Europa, kan 

man på mange måter si at HTB har en stor universell oppgave med tanke på deres plassering i 

et Kufr-land for å sette et eksempel i kampen mot «de vantro». Strategiene har understreket 

behovet for et muslimsk ummah og en sterk islamsk identitet. HTB understreker at muslimer 

aldri vil føle seg hjemme i et vestlig land, som igjen skaper en indre motivasjon for arbeidet 

for kalifatet. På denne måten konstruerer HTB en muslimsk selvforståelse av rotløshet fram til 

målet om kalifatet er nådd. Storbritannia representerer antonymet av islam, og er derfor 

antonymet av det islamske nomos. HTB opplever tilværelsen i Storbritannia som 

utilstrekkelig. I et svart-hvitt bilde av verden framstilles forholdet mellom islam og Vesten 

som et sammenstøt, basert på et sett med argumenter forankret i islamsk tro. Derfor tar 

kritikken av det britiske samfunnet og Vesten mye plass i HTBs strategier og ideologiske 

framstillinger. Uforenligheten av verdier er et vanlig emne i retorikken, og brukes for å 

utfordre Vesten og promotere vestlige verdier som farlige, fordi de fostrer haram atferd og 

moralsk forfall, mot for perfeksjonen i islam. I Storbritannia står HTB opp for islamske 

verdier og motsette seg vestlige verdier. Med referanser til Nabhanis islamske personlighet, 

ønsker HTB å erstatte den vestlige personligheten. HTB opplever at den islamske identiteten 

er truet, og arbeider derfor for en identitetsbevaring og en identitetsutvikling.  

Under klare retningslinjer om hva som er halal og haram, gir ikke HTB sine medlemmer 

valget om integrasjon i Storbritannia. En integrert, britisk muslim er kuffar. HTB kjører derfor 

en hard anti-integrasjonsagenda, og fronter ummah som muslimers eneste tilhørighet. Partiet 

kan likevel tilby sine medlemmer en gruppetilhørighet i HTB. HTB ønsker å endre folks 
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tankegang i en ung alder, og iverksetter derfor tiltak rettet mot unge muslimer i Storbritannia. 

Rekrutteringsstrategien er et eksempel på hvordan HTB først og fremst fokuserer på 

ungdommen. Alle rekrutter utdannes i partiets ideologi, og formes således til islamske 

identiteter. Den islamske identiteten fungerer som en kollektiv identitet. Det er ikke individet 

i seg selv som er viktig. HTB avviser den personlige friheten i kapitalistisk ideologi. Kampen 

for tilværelsen er avhengig av at folket står samlet. Den intellektuelle opplysningsstrategien 

leder mot en politisk revolusjon, som vil føre til et brudd med det bestående.  

Forbudsforslaget etter 7.juli kan tolkes som en trussel mot nomos, mot selve eksistensen til 

partiet i Storbritannia. Knyttet til Griffins teori kan en av HTBs responser sies å være den 

første idealtypiske reaksjonstypen.  

 

Hvilken av Roger Griffin sine seks idealtypiske reaksjonstyper på modernitet 

kjennetegner Hizb ut-Tahrir og Hizb ut-Tahrir Britain sine strategier?  

I oppgaven har jeg identifisert både hva som passer og ikke passer med HT og HTB i de 

idealtypiske reaksjonene. Det er viktig i denne sammenhengen å påpeke at teorier må ansees 

som modeller eller idealtyper som skal korrespondere eller gi generelle trekk ved det som 

studeres. Ut fra Griffins seks idealtypiske reaksjonstyper på modernitet, kjennetegnes HT og 

HTBs strategier av den femte reaksjonstypen. Dette er den overordnede reaksjonstypen ut fra 

HTs opprettelseskontekst, strategi og målsetting, men det britiske partiets respons tar også 

form av en tilpasning til britiske forhold, og kan således også kjennetegnes av særlig den 

første reaksjonstypen. «Keep your ideology in your heart» (2005) kan minne om en 

privatisering av ideologi, men ble betraktet som et ideologisk avvik blant medlemmer. «Stand 

for Islam» (2007) videreførte engasjementet med britiske politikere, demokratiske 

institusjoner og rivaliserende britiske muslimske organisasjoner. Strategiene var likevel helt 

klart taktiske for å unngå konflikter i den «sosiale sfæren», men konklusjonen er at HTB i stor 

grad tilpasset strategiene til britiske forhold i denne perioden. I den femte reaksjonstypen 

frontes denne tilpasningen likevel som et hensiktsmessig valg. Den femte reaksjonen tar sikte 

på å etablere et kalifat i samsvar med sharialover som forsvar mot vestliggjøring. Reaksjonen 

er iboende fiendtlig mot liberale konsepter, men utelukker ikke en rent taktisk involvering i 

demokratisk politikk for en kortere periode. Toleransen overfor den «andre» kan tolkes som et 

midlertidig arrangement.  
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Den femte reaksjonstypen i Griffins teori er også den som samsvarer best med Oliver Roys 

definisjon som jeg trakk fram innledningsvis: «What I call ‘Islamism’ is the brand of modern 

political Islamic fundamentalism that claims to re-create a true Islamic society, not simply by 

imposing sharia, but by establishing first an Islamic state through political action. Islamists 

see Islam not as a mere religion, but as a political ideology that should reshape all aspects of 

society (politics, law, economy, social justice, foreign policy, and so on)».276  

HTB er plassert i et rammeverk som de har til hensikt å motsette seg, men som de samtidig 

må forholde seg til. I arbeidet for det perfekte idealsamfunnet må man følgelig motsette seg 

det bestående. Jeg har kommet fram til at HTB ikke har til hensikt å tilpasse seg det britiske 

samfunnet, men at HTB tilpasser strategier til britiske forhold. Jeg konkluderer med at 

Griffins femte idealtypiske reaksjon er HT og HTBs hovedstrategi, og at tilpasninger derfor er 

et midlertidig arrangement for kortere perioder. Fremmedgjøringen i Storbritannia blir større 

når den islamske identiteten blir sterkere, og målet om kalifatet mer etterlengtet.  

 

 

                                                 
276 Roy, Globalized Islam, 58 
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