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Sammendrag 

Denne masteroppgaven er en komparativ analyse av rekrutteringsstrategiene til den danske 

grenen av Hizb ut-Tahrir fra 2001, og den Oslo-baserte ungdomsorganisasjonen Islam Net fra 

etableringen 2008 til 2017. Oppgaven benytter sosiale mobiliseringsteorier i forklaringen på 

hvordan rekrutteringsstrategiene endres med tiden, og undersøker systematisk likheter og 

forskjeller gjennom en tematisk analyse. Dannelsen av mobiliseringsgrunnlaget forstås basert 

på sosiopsykologiske teorier om at kognitive åpninger og kulturell belastning kan 

fremprovosere en identitetskrise som kan gjøre individet villig til å lytte til organisasjonens 

budskap. Mobiliseringsstrukturer forklarer hvordan Islam Net og Hizb ut-Tahrir danner 

formelle og uformelle nettverk hvor direkte og indirekte rekrutteringsforsøk iverksettes. 

Teorier om politiske mulighetsstrukturer viser hvordan Islam Net og Hizb ut-Tahrir tilpasser 

rekrutteringsstrategiene etter de endrede forholdene og hvordan organisasjonene forsøker å 

utfordre den politiske makten, samt det sivile samfunnet. Teorier om ideologiske 

rammekonstruksjoner tydeliggjør hvordan Islam Net og Hizb ut-Tahrir tilpasser det 

ideologiske budskapet etter målgruppen og i respons til utvalgte internasjonale og nasjonale 

hendelser.   

Islam Net og Hizb ut-Tahrir forstås som rasjonelle aktører som forsøker å overtale potensielle 

medlemmer basert på egeninteresser. Islam Net forsøker å rekruttere fra et bredt segment av 

befolkningen i kontrast til Hizb ut-Tahrir som i tusenårsskiftet gjennomgikk en radikal 

endring i rekrutteringsstrategiene. Partiet gikk fra å rekruttere kriminelle og dårlig integrerte 

andregenerasjonsinnvandrere på gateplan, til å selektivt oppsøke utdannede, ressurssterke og 

innflytelsesrike personer. Islam Net fremstår som en lavterskelgruppe med lave kostnader og 

lav risiko for det potensielle medlemmet. I motsetning til Hizb ut-Tahrir som etter 

tusenårsskiftet krevde full ideologisk underkastelse og høye kostnader og til dels høy risiko 

for det potensielle medlemmet. Organisasjonene har gradvis tilpasset seg det norske og 

danske samfunnet og fremstår som suksessfulle i den forstand at de er i stand til å utfordre 

både den politiske makten og det sivile samfunnet. Uten å fornye budskapet eller øke 

medlemsantallet har Hizb ut-Tahrir opprettholdt en plattform hvor de direkte kan 

kommunisere med politikere og sentrale samfunnsaktører. Radikaliseringsdebatten har gitt 

Islam Net status og legitimitet i form av en betydelig stemme og stor mediedekning. Islam 

Net har vist evnen til å relansere seg selv i forsøket på å fremstå som selve løsningen, og ikke 

en del av radikaliseringsproblemet.   
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Kapittel 1. Innledning  

Tema og problemstilling  

Gjennom et komparativt studium har denne masteroppgaven som mål å analysere de ulike 

rekrutteringsstrategiene til to islamistiske organisasjoner i Skandinavia. Studiet omfatter den 

Oslo-baserte ungdomsorganisasjonen Islam Net og den danske grenen av den internasjonale 

bevegelsen, Hizb ut-Tahrir. 

 «Rekruttering» forstås her som prosessen hvor et individ blir en del av et kollektiv og 

begynner å dele verdenssyn, verdier og mål med dette kollektivet. I denne masteroppgaven er 

slike kollektiver omtalt som organisasjoner, grupper, bevegelser eller nettverk. Rekruttering 

er nært beslektet med radikalisering. Dette er to ulike, men parallelle prosesser. Da 

rekruttering uttrykker de praktiske prosessene som medfører at individer slutter seg til en 

organisasjon, brukes radikalisering om de mentale endringsprosessene hos individet.1 Det er 

et frivillig valg å la seg rekruttere til aktivisme. Rekrutten kan i større eller mindre grad være 

proaktiv i rekrutteringsprosessen som foregår på minst tre ulike ideal-måter: 1. Individet 

identifiserer en organisasjon de sympatiserer med og oppsøker den. 2. Individer rekrutteres 

ved hjelp av vennskap- eller familienettverk. 3. Organisasjonen oppsøker aktivt aktuelle 

rekrutter.2 Denne oppgaven tar utgangspunkt i det siste. Hvor individer blir oppdaget, 

overvåket og veiledet med et endelig mål om at de skal praktisere organisasjonens ideologi, 

med alt det måtte innebære.  

Masteroppgaven forsøker å besvare hovedproblemstillingen: Hvilke ulike 

rekrutteringsstrategier har Hizb ut-Tahrir benyttet i tidsrommet 2001 - 2017, og Islam Net 

mellom 2008 og 2017? Aktuelle underspørsmål undersøker utvikling over tid: i hvilken grad 

endres rekrutteringstaktikkene over tid, og hvordan kan disse endringene eller mangel på 

endringer forklares?  Hvilke likheter og forskjeller kan systematisk etterspores og forklares?     

Grensen mellom de ulike islamistiske organisasjonene er i praksis flytende. Miljøene består 

ofte av en liten hard kjerne med dedikerte medlemmer og en større gruppe av deltagere som 

deltar på arrangementer, men som samtidig deltar i andre miljøer.3 Det samme individet kan 

                                                 
1 Neumann, & Rodgers. Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe, 6 
2 Olesen, “Social Movements Theory and Radical Islamic Activism”, 8  
3 Hemmingsen, «Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark», 28  
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skifte mellom forskjellige miljøer over tid eller inngå i flere nettverk samtidig. Medlemskap 

er altså ikke statisk eller entydig, noe som gjør det svært vanskelig å avgrense enkelte 

miljøer.4 Det er derfor rimelig å anta at det finnes mange sympatisører som ikke har et 

offisielt medlemskap.  

Det er helt grunnleggende for enhver sosial bevegelse å sikre egen overlevelse ved å beholde 

allerede eksisterende medlemmer og rekruttere nye, for å utvide bevegelsens kapasitet og 

innflytelse.5 Organisasjonene må først og fremst etablere et mobiliseringsgrunnlag, bestående 

av individer med et sympatisk syn på organisasjonens anliggende. Folkets holdninger til 

organisasjonen avhenger av dens mål og handlinger. Det er sannsynlig å anta at antall 

sympatisører varierer basert på politiske mulighetsstrukturer, deriblant hvordan 

organisasjonen håndterer internasjonale og nasjonale hendelser og konflikter. Det er 

mobiliseringspotensialet som setter grenser for hvorvidt propagandakampanjer eller bestemte 

rekrutteringstaktikker kan lykkes. Personer som ikke er en del av mobiliseringsgrunnlaget vil 

naturlig nok avstå fra å delta i aktiviteter i regi av organisasjonen, til tross for gjentatte 

rekrutteringsforsøk.6   

Det å involvere individer som allerede er sympatiske ovenfor ideologien har imidlertid vist 

seg å være en anstrengende oppgave. Veien til deltagelse kan ifølge sosiologen Klandermans 

og statsviteren Oegema grovt kategoriseres i fire steg7: 1. Skape og identifisere et 

mobiliseringsgrunnlag. 2. Aktivt forme rekrutteringsnettverk og iverksette 

rekrutteringsforsøk, enten det er via massemedia, internett og sosiale medier eller ved 

personlig kontakt. 3.Motivere individer til deltagelse ved å påvirke rekruttenes kalkulasjoner 

av fordeler versus ulemper. Dersom terskelen er lav og gevinsten høy, stiger motivasjonen. 4. 

Fjerne eventuelle barrierer for deltagelse, noe som krever kunnskap om potensielle hindringer 

og hvordan å håndtere dem.8 Dette kan for eksempel innebære ikke religiøs familie, arbeid i 

sekulær sektor som strider imot islam og ikke-muslimske venner, men det kan også bety 

andre mer praktiske problemer som transportproblemer.   

Ideologisk tilhørighet er derfor en forutsetning, men ikke en garanti for at personen slutter seg 

til organisasjonen. Rekrutteringsforsøkene kan hovedsakelig mislykkes på to måter; enten ved 

                                                 
4 Hemmingsen, «Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark», 7  
5 Borum, “Radicalization into Violent Extremism I”, 17 
6 Klandermans & Oegema, “Potentials, Networks, Motivations and barriers”, 519   
7 Ibid., 519 
8 Ibid., 520   



3 

 

at sympati ikke blir til handling eller ved at sympatien avtar og allerede aktive medlemmer 

faller fra.9  Det er viktig å understreke de ulike stegene ettersom de skjer på forskjellige 

stadier i rekrutteringsprosessen og må derfor analyseres av ulike teorier. 

Mobiliseringsgrunnlaget forstås i denne oppgaven basert på kollektiv atferdsteorier. Teorier 

om mobiliseringsstrukturer bidrar i forklaringen på ulike rekrutteringsforsøk. Politiske 

mulighetsstrukturer identifiserer muligheter og begrensinger for mobilisering og ideologiske 

rammeteorier demonstrerer motivasjonsforsøkene.  

Enhver rekrutterings- og overbevisningsprosess finner sted i en bestemt kulturell og sosial 

kontekst.10 Det er derfor relevant for oppgaven å undersøke hvordan de nasjonale rammene 

påvirker organisasjonenes tilnærming til befolkningen. For å forstå Hizb ut-Tahrir og Islam 

Net sin suksess i mobiliseringen av medlemmer og sympatisører, er det nødvendig å kaste et 

blikk på organisasjonenes historie og utvikling i Danmark og Norge. 

ISLAM NET 

Da Islam Net ble grunnlagt i 2008 på Høyskolen i Oslo og Akershus besto gruppen av 10-15 

muslimske studenter. Kun fire år senere, hadde Islam Net etter eget utsagn 2000 betalende 

medlemmer, og ble dermed etablert som den muslimske ungdomsorganisasjonen med flest 

medlemmer i Norge. Det eksakte medlemstallet per i dag er foreløpig uvisst. 

Organisasjonenes lukkede Facebook-gruppe har over 16000 medlemmer, noe som på ingen- 

måte er et adekvat mål på hvor mange som sympatiserer med organisasjonen. Antallet 

sympatisører er reelt sett langt lavere.11 Foruten hovedsete i Oslo hadde Islam Net allerede i 

2013 etablert avleggere i både Tromsø, Bodø og Trondheim. Foreløpig er aktivitetsnivået lavt 

i disse byene.12    

Ledelsen er sterkt sentralisert og dominert av unge menn i kretsen rundt Fahad Qureshi som 

er grunnlegger og leder av Islam Net. Qureshi fremstår som landets mest innflytelsesrike 

legpredikant.13 Gruppen har gjort seg kjent i Norsk offentlighet ved å blant annet hevde at 

jøder og USA sto bak terrorangrepet 11. september 2001, og gjennom et forsvar av 

kjønnssegregering og ekstreme tolkninger av Sharia-lover. Gruppens holdninger og praksis 

har blant annet ført til at Islam Nets studentforeninger ble erklært uønsket, både ved 

                                                 
9 Oegama & Klandermans, “Why Social Movement Sympathizers Don`t Participate”, 704 
10 Jensen & Østergaard, «Ekstremistiske miljøer med salafi-grupperinger i fokus», 28 
11 Bangstad & Linge, «IslamNet- puritansk salafisme i Norge», 258 
12 Ibid., 258 
13 Linge, «Den konservative muslimske vekkelsen», 40 
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universitetet i Oslo og høyskolen i Oslo og Akershus i 2013.14 Selv formulerer Islam Net 

intensjonen sin slik: «Vår visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for 

storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en riktig forståelse av islam gjennom dawah, 

undervisning, media og politisk engasjement.»15 Det arabiske uttrykket da'wa kan oversettes 

til norsk som misjon eller invitasjon til islam.  

HIZB UT-TAHRIR  

Hizb ut-Tahrir ble grunnlagt på tidlig- 1950 tallet i Jerusalem av sjeik Taqiuddin al-Nabhani, 

en dommer i islamsk rett fra en palestinsk landsby. Gruppens etablering og politiske program 

må ses i sammenheng med staten Israels fødsel i 1948.16 Partiet spredde seg raskt over den 

muslimske verden og videre utover, og er i dag etablert i nærmere 40 land med hovedkvarter i 

Jordan. Hizb ut-Tahrir kan oversettes med «frigjøringsparitet», men må ikke forveksles med 

et politisk parti slik begrepet blir brukt i en Dansk eller Skandinavisk kontekst.  

Det er uvisst når Hizb ut-Tahrir formelt ble etablert i Danmark, men en viss fellesorganisering 

av partisympatisører foregikk blant palestinske flyktninger på 1980 tallet. Likevel var det 

først i 1994 at organisasjonen for alvor ble aktiv, og i 1999 begynte gruppen å arrangere egne 

stormøter hvor søkelyset var rettet mot Midtøsten og verdenspolitiske spørsmål.17 Til tross for 

at den danske grenen aldri har telt mer enn 200 fullverdige medlemmer, kan stormøtene 

trekke opp til 1000-1200 personer18. På et stormøte i 2001 om invasjonen av Afghanistan ble 

det oppfordret å dra i hellig krig.19 På bakgrunn av organisasjonens intolerante holdninger har 

det ved flere anledninger blitt foreslått å forby Hizb ut-Tahrir i Danmark, første gang allerede 

i 2002.  

Hizb ut-Tahrir i Danmark utgjør selve kjernen i regionavdelingen og heter offisielt Hizb ut-

Tahrir Skandinavia. Gruppen er hovedsakelig et Københavns-fenomen, med medlemmer og 

sympatisører fra Nørrebro, Vestegnen, Sjælør, Hundige, Ishøj, Klikkedal, Slagelse og 

Odense.20 Gruppen ønsker ikke å oppgi opplysninger til offentligheten om hvem 

medlemmene er og hva som foregår innad i partiet bak lukkede dører.21 Hizb ut-Tahrir 

                                                 
14 Linge, «Den konservative muslimske vekkelsen», 40  
15 Islam Net, «Om oss.» lastet ned 06.11.2017: http://www.islamnet.no/om-oss/om-islam-net   
16 Sinclair & Khan. Hizb ut Tahrir i Danmark ideologi og aktiviteter 2001-2015, 268 
17 Grøndahl, Rugberg & Sinclair, Hizb ut-Tahrir i Danmark, 20 
18 Hemmingsen, «Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark», 29 
19 Grøndahl, Rugberg & Sinclair, Hizb ut-Tahrir i Danmark, 21  
20 Ibid., 27 
21 Ibid., 20 
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arbeider ikke for å islamisere Danmark på et institusjonelt nivå. Arbeidet er rettet mot den 

muslimske diasporaens bevissthet, for å gjøre dem mottakelige for ideen om å etablere et 

muslimsk kalifat i Midtøsten.22   

Avgrensning  

Masteroppgaven analyserer samtidshistoriske fenomener: rekrutteringsstrategiene til Hizb ut-

Tahrir fra 2001 til 2017 og Islam Net i tidsperioden 2008-2017, og streber etter å forklare 

nylige hendelser ut fra et historisk perspektiv. På grunn av oppgavens omfang analyseres Hizb 

ut-Tahrir hovedsakelig basert på dens virksomhet i København-området og Islam Net basert 

på dens virksomhet i Oslo. Fernand Braudel, leder av den franske Annales-skolen har vært 

tydelig i sin advarsel: «[..] anyone who studies only the immediate past will continually have 

his eye caught by anything which moves quickly or glitters.»23 Dette er en kritikk rettet mot 

historikerens nærhet i tid. Hovedpoenget til Braudel er at samtidshistorie behandler ikke-

avsluttede prosesser, noe som gjør det utydelig hvor i utviklingsprosessen vi befinner oss.24 

Ved å ta utgangspunkt i samtiden og dens utfordringer med ønske om å utforske de historiske 

forutsetningene, er det en fare for at de historiske prosessene ansees som unngåelige. For å 

unngå en slik fatalistisk og deterministisk historieskriving er det viktig å understreke 

frihetsgraden i historien, med menneskers frie valg og tilfeldigheter.25   

Kildegrunnlag og litteratur  

Hizb ut-Tahrir og Islam Net er aktive på sosiale medier på plattformer som Facebook og 

YouTube, i tillegg til å ha egne nettsider. Det omfattende kildematerialet på digitale medier 

stiller strengere krav til historikeren, både når det kommer til representativitetsproblemer og 

analyse. Masteroppgaven har benyttet YouTube-videoer publisert på organisasjonenes 

YouTube-kanal i tillegg til materialet hentet fra organisasjonenes nettsider, inkludert artikler, 

debattinnlegg, invitasjoner til arrangementer, spørsmål- og svar seksjoner og lydfiler. I Hizb 

ut-Tahrirs tilfellet gjelder dette også løpesedler som er publisert på organisasjonens nettside. 

Hizb ut- Tahrir i Danmark er godt dekket i den akademiske faglitteraturen. Den danske 

historikeren Kristine Sinclair har vært en sentral bidragsyter på forskningsfeltet med blant 

annet doktoravhandlingen «The Caliphate as Homeland Hizb ut-Tahrir in Denmark and 

                                                 
22 Grøndahl, Rugberg & Sinclair, Hizb ut-Tahrir i Danmark, 24 
23 Chatterall, “what (if anything) Is distinctive about Contemporary History?”, 450  
24 Ibid., 450  
25 Myhre, Historie en introduksjon til grunnlagsproblemer, 211 
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Britain»26 publisert i 2010. Sinclair fokuserer hovedsakelig på de transnasjonale elementene i 

Hizb ut-Tahrir. Boken Hizb ut-Tahrir i Danmark Farlig fundamentalisme eller uskyldigt 

ungdomsoprør?27  Publisert i 2003 av journalisten Marlene Grøndal, religionshistorikeren 

Torben Rugberg Rasmussen og Kristine Sinclair har gitt verdifull innsikt i etableringsfasen av 

Hizb ut-Tahrir i Danmark. Boken «Afhopperen- seks år i Hizb ut-Tahrir»28 utgitt i 2008 av 

Søren Flott og det tidligere sertifiserte partimedlemmet Mohammed Ali Hee som brøt med 

partiet i 2004 og i dag arbeider aktivt med å forebygge radikalisering har gitt innsyn i 

rekrutteringsteknikker og kulturen innad i Hizb ut-Tahrir.  

Den akademiske forskningen på Islam Net er i stor grad påvirket av den norske historikeren 

Marius Linge som har publisert flere sentrale akademiske verker. Deriblant masteroppgaven 

“The Islamic Network: A Case Study of how Salafi da`wa emerges, mobilizes and transforms 

in a local context”29 I 2013, hvor Linge argumenterer for at paradigmeskiftet i 

innvandrerdebatten var sentralt i utviklingen av Islam Net. Linge har også organisasjonens 

ideologiske utvikling i artikkelen «Den konservative muslimske vekkelsen om islamnet, 

profetens ummah og salafismens fremvekst i Norge»30 og samarbeidet med 

sosialantropologen Sindre Bangstad på artikkelen «IslamNet- puritansk salafisme i Norge»31. 

Den svenske religionshistorikeren Ulrika Mårtensson belyser også Islam Nets teologiske og 

ideologiske utvikling i artiklene: “Salafism in Norway: `The Saved sect` Hugs the infidels”32 

og “`public islam` and the Nordic Welfare State: changing Realities”33.  

Oppgaven trekker på et bredt spekter av sosialmobiliseringsteoretikere, de mest sentrale 

verkene er: artikkelen til statsviteren Quintan Wiktorowicz “Joining the cause: Al-Muhajroun 

and radical islam”34 som beskriver rekrutteringsteknikkene til den britiske islamistiske 

organisasjonen al-Muhajourn. Ziad Munson, antropolog og sosiolog, undersøker 

mobiliseringsteknikkene til Det Muslimske Brorskapet i Egypt i artikkelen «Islamic 

Mobilization: Social Movement theory and the Egyptian Muslim Brotherhood».35  

                                                 
26 Sinclair, The Caliphate as Homeland  
27 Grøndahl, Rugberg & Sinclair, Hizb ut-Tahrir i Danmark 
28 Hee & Flott, Avhopperen  
29 Linge, “The Islamic Network”  
30 Linge, «Den konservative muslimske vekkelsen» 
31 Bangstad & Linge, «IslamNet- puritansk salafisme i Norge» 
32 Mårtensson, “Haraki Salafism in Norway: `The Saved Sect` Hugs the Infidels”  
33 Mårtensson, “`Public islam` and the Nordic Welfare State: changing Realities” 
34 Wiktorowicz, “Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam”  
35 Munson, Ziad, “Islamic Mobilization”  
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 Anja Dalgaard-Nielsen, leder for det danske forsvarsinstituttet, debatterer ulike teoretiske 

tilnærminger på voldelig ekstremisme i rapportene “The potential contribution of social 

movement theory”36 og “The potential contribution of socio-psychological and psychological 

approaches”37. Statsviteren Thomas Olesen undersøker blant annet internettbasert rekruttering 

i artikkelen, “Social Movements Theory and Radical Islamic Activism”38. Sosiologen Bert 

Klandermans og statsviteren Didrk Oegema belyser overgangen fra ikkemedlem til medlem i 

artiklene “Why Social Movement Sympathizers Don`t Participate”39 og “Potentials, 

Networks, Motivations and barriers”40. I tillegg har statsviteren Dina Al Raffie belyst 

identitetsproblematikken i artikkelen “Social Identity Theory for Investigating Islamic 

Extremism in the Diaspora”41.  

Metode  

Masteroppgaven er et komparativt studium av rekrutteringsstrategiene til Islam Net og Hizb 

ut-Tahrir. Komparasjon er ingen «tryllestav», slik den franske historikeren Marc Bloch skrev, 

men en tilnærming, et verktøy og en metodologi som bistår historikeren på alle nivåer av den 

historiske undersøkelsen.42 Alt fra formuleringen av spørsmål og hypoteser til valg av 

tilnærming og testing av konklusjoner.43 Sosiale bevegelsesteorier fungerer i denne oppgaven 

som et redskap for komparasjon og tydeliggjør spesifikke trender i bevegelsene. Den tyske 

sosialhistorikeren Jürgen Kocka, har delt komparative studier inn i to grove hovedgrupper: de 

som vektlegger kontrast og søker det individuelle og særegne, og de som ser etter likheter 

med hensikt om å skape generaliseringer og typologier.44 Denne masteroppgaven tar 

utgangspunkt i det første og vektlegger kontrastene og ulikhetene mellom 

rekrutteringsstrategiene til norske Islam Net og den danske grenen av Hizb ut-Tahrir i søken 

etter det særegne.   

Transnasjonale studier har blitt kritisert for å ha tendenser til metodisk nasjonalisme. 

Metodisk nasjonalisme defineres av Myhre som «[..] et kritisk begrep for en framgangsmåte 

som går ut på at vi bruker en (nasjonal)stat som empirisk ramme uten å være det metodisk 

                                                 
36 Dalgaard-Nielsen, “The potential contribution of social movement theory”  
37 Dalgaard-Nielsen, “The potential contribution of socio-psychological and psychological approaches” 
38 Olesen, “Social Movements Theory and Radical Islamic Activism” 
39 Oegama & Klandermans, “Why Social Movement Sympathizers Don`t Participate” 
40 Klandermans & Oegema, “Potentials, Networks, Motivations and barriers” 
41 Al Raffie, “Social Identity Theory for Investigating Islamic Extremism in the Diaspora”  
42 Hunstad, «Komparasjon i historieforskningen- metodiske og teoretiske utfordringer»,1  
43 Kocka, “The Uses of Comparative History”, 202  
44 Ibid., 198 
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bevisst.»45 Når nasjonalstaten blir angitt som ramme risikerer historikeren å bli blind på 

internasjonale og globale prosesser.46 Likevel er det nyttig å benytte stater som 

referanseramme, spesielt innenfor rekrutteringen til islamistiske organisasjoner. Fordi stater 

legger mange av premissene for rekrutteringen gjennom for eksempel politikk og lovverk.47 

Det å sammenligne på tvers av nasjonale grenser kan løse opp de tradisjonelle kategoriene og 

finne nye sammenhenger. Ifølge den norske historikeren Dag Hunstad, kan internasjonal 

komparasjon også rette oppmerksomheten på fenomener og institusjoner som tas forgitt i den 

nasjonale histografien, men som kan spille en rolle i relasjonsnettverket.48 For eksempel har 

nasjonale politiske debatter påvirket rekrutteringsstrategiene til Islam Net og Hizb ut-Tahrir.  

I motsetning til samfunnsvitenskapen studerer historiefaget fenomener basert på et 

utviklingsperspektiv over tid og mulige elementer av brudd og kontinuitet. Islamisme som 

globalhistorisk fenomen stiller krav til masteroppgaven ved å søke større sammenhenger i tid 

og rom. Det særegne med historiefaget er nettopp viktigheten av å tid- og stedfeste et 

fenomen, for så plassere det i en større, holistisk sammenheng.49 I den forstand at aktører 

knyttes til andre steder og tider gjennom sin ideologiske tilhørighet. Perspektiver på 

rekruttering til islamistiske organisasjoner i Skandinavia må dermed sees i sammenheng med 

den globale utviklingen, ettersom fenomenet angår både innenriks- og utenrikspolitikk, men 

også verdenspolitikk. Jürgen Kocka, presiserer at det er umulig å sammenligne fenomener 

som «complete individualities», fordi komparasjon automatisk medfører en selektiv 

utvelgelse og begrensning.50 Abstraksjonsnivået er altså iboende i selve 

komparasjonsprosessen. I tillegg kreves det at historikeren har dyp kjennskap til fenomenene 

som sammenlignes for at komparasjonen skal ha kredibilitet.51 Denne masteroppgaven hviler 

på en synkron sammenligning av Hizb ut-Tahrir og Islam Net, noe som forenkler 

problematikken ettersom hendelsene ligger parallelt på en tidsakse.52 

Ved bruk av komparasjon kan forfatterens verdivurderinger lett komme inn i bildet. Derfor er 

det særdeles viktig å etterstrebe objektivitet. Kildekritikk står sterkt i nordiske land og har 

                                                 
45 Myhre, Historie en introduksjon til grunnlagsproblemer, 144  
46 Ibid., 144  
47 Ibid., 144-145  
48 Hunstad, «Komparasjon i historieforskningen- metodiske og teoretiske utfordringer», 8 
49 Myhre, Historie en introduksjon til grunnlagsproblemer, 65 
50 Kocka, “The Uses of Comparative History”, 207 
51 Hunstad, «Komparasjon i historieforskningen- metodiske og teoretiske utfordringer», 10 
52 Melve, «Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget?», 67 
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ifølge Myhre hatt en tendens til å slå over i kildeskepsis.53 Jens Arup Seips teori om 

vikarierende motiver forklarer hvordan de politiske aktørene skjuler sine egentlige motiver 

bak andre uttalelser.54 En slik kildekritisk tilnærming kan være fruktbar i analysen av 

propaganda og offentlige uttalelser fra Islam Net og Hizb ut-Tahrir. Organisasjonene befinner 

seg i fiendtlige omgivelser i et samfunn de prinsipielt ikke anerkjenner legitimiteten til og 

ønsker å etablere et annet samfunn, men er avhengig av å forholde seg til gjeldende lover og 

regler. Historikeren må derfor være åpen for at Islam Net og Hizb ut-Tahrir tilpasser og 

balanserer budskapet basert på mottakeren og fremlegger et narrativ på vekkelsesmøter og et 

annet i møte med offentlige aktører og politiske debatter. Gjennom mistankens hermeneutikk 

leter forskeren etter bakenforliggende interesser og skjulte ideologier.55 Imidlertid kan en slik 

tilnærming til kildematerialet fort avhumanisere de historiske aktørene og være 

fordomspreget.56 Det er nødvendig med en balansegang. Myhre påpeker at det er «viktig å 

huske at fortidens folk ikke bare er maktsøkende mennesker, men elskende, sørgende, 

lekende, troende, tvilende og mye annet som gir dem menneskelig verdighet.»57  

Sosial bevegelsesteori  

Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i 90 årenes tilnærming til studier av sosiale 

bevegelser. Det teoretiske rammeverket består av ressursmobiliseringsteorier med fokus på 

mobiliseringsstrukturer og politiske mulighetsstrukturer i kombinasjon med rammeteorier. 

Skissert som en hegemonisk treenighet utgjør de en tredelt sosialbevegelsesteori som bygger 

direkte videre på klassiske strukturelle og kulturelle perspektiver. I motsetning til tradisjonelle 

sosiologisk og politisk-økonomiske tilnærminger som forstår medlemsveksten som 

irrasjonelle utbrudd med aktører som offer for sine omgivelser. Fremstiller 

sosialbevegelsesteorier fenomenet som et resultat av rasjonalitet, strategiske valg og 

islamistiske organisasjonens evne til å tilpasse programmet og ideologien etter forholdene.58   

Mobiliseringsstrategier til islamistiske organisasjoner har tradisjonelt blitt forstått på 

bakgrunn av potensielle medlemmers sosio-psykologiske tilstand. 59 Belastningsteorien (strain 

theory) forklarte rekrutteringen som en reaksjon på ambisjoner som aldri ble innfridd, stresset 

                                                 
53 Myhre, Historie en introduksjon til grunnlagsproblemer, 27 
54 Ibid., 28 
55 Ibid., 28  
56 Ibid., 28  
57 Ibid., 28-29  
58 Meijer, «Taking the Islamist Movement Seriously», 281  
59 Ismail, “Rethinking Islamist Politics Culture, the State and Islamism”, 11 
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samfunnet påførte individer, følelsen av å være isolert fra omverden og religiøs-politisk 

tilhørighet. 60 Kjente statsvitere som Gilles Kepel og Oliver Roy har identifisert store 

historiske hendelser som kriger, politiske konflikter og sosiale og strukturelle endringer som 

drivkraften bak oppslutningen til islamistiske bevegelser.61 Slike teorier går under 

samlebetegnelsen «kollektiv adferd» og forstår mobiliseringen med utspring i noe negativt, en 

individuell uro som kollektivt kommer til utrykk i noe spontant og irrasjonelt uten mål, 

mening og retning.62 Til tross for at psykologiske faktorer spiller en medvirkende rolle, så kan 

de ikke alene forklare rekrutteringen.63 Kollektiv adferdsteorier kan bidra til å danne et bilde 

av «gjennomsnittsmedlemmet» basert på alder, etnisitet, erfaringer, oppvekst, yrke og 

lignende. Riktignok kan ikke teorien redegjøre for hvorfor unge mennesker med lignende 

bakgrunn, religiøs tilhørighet og overbevisninger slutter seg til ulike organisasjoner.64   

I motsetning til teorier om kollektiv adferd som fokuserer på hvorfor individet er aktivt, søker 

ressursmobiliseringsteorier å analysere hva som gjør mobilisering mulig. I en slik 

sammenheng blir sosiale bevegelser ansett som målrettede aksjoner med rasjonelle strategiske 

aktører.65 Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i teorier om rasjonelle valg og flytter 

fokuset bort fra forførelse og over på aktørenes selvinteresser.66 Quintan Wiktorowicz 

påpeker at majoriteten av islamister ikke er dysfunksjonelle individer som søker psykologisk 

støtte.67 Det er fullt mulig å kombinere emosjonell og rasjonell adferd ifølge moderne 

psykologi og nevrologi, representert av Daniel Kahneman og Antonio Damasio.68 I en slik 

sammenheng innebefatter rasjonelle valg at aktøren velger den handlingen som kan oppfylle 

hans ønsker, uavhengig om disse ønskene er irrasjonelle eller følelsesbetonte.69  

Den tredelte sosialbevegelsesteorien hviler på tre pilarer: struktur, kultur og adferd (nettverk, 

organisasjon og strategi) og har forutsetninger for å gå mer nyansert inn i handlingsfeltet 

ettersom den forener meso (mobiliseringsstrukturer), mikro (ideologiske rammer) og 

makroperspektivene (politiske mulighetsstrukturer).70 Teorien ble opprinnelig brukt for å 

                                                 
60 Neumann & Rodgers. “Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe”, 7 
61 Sinclair, The Caliphate as Homeland, 44 
62 Seippel, «Sosiale Bevegelser: Innføring, Oversikt, Utfordringer», 186   
63 Beck, "The Contribution of Social Movement Theory to Understanding Terrorism", 1567   
64 Sinclair, The Caliphate as Homeland, 44-45 
65 Seippel, «Sosiale Bevegelser: Innføring, Oversikt, Utfordringer», 187 
66 Meijer, “Taking the Islamist Movement Seriously”, 280 
67 Ibid., 281 
68 Myhre, Historie en introduksjon til grunnlagsproblemer, 186. 
69 Ibid., 192 
70 Seippel, «Sosiale Bevegelser: Innføring, Oversikt, Utfordringer», 192 
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forstå hvordan og hvorfor sosiale bevegelser oppstår med henhold til det amerikanske 

samfunnet på 1960 tallet. Siden 2000 tallet har forskere i økende grad benyttet forklaringen på 

islamistiske bevegelser.71 Sosiale bevegelsesteorier har tilført et analytisk rammeverk som 

omfatter flere dimensjoner av kollektiv handling, inkludert hvordan slike er reaksjoner på 

urbanisering og sosio-økonomiske endringer,- samt politiske muligheter og begrensinger, men 

også et resultat av mobiliseringsstrukturer og ideologiske innrammingsprosesser.72 Alle 

elementene inngår i en helhetlig forståelse der perspektiver fra statsvitere, sosiologer, 

religionsvitere og historikere gir en tverrfaglig tilnærming som fokuserer på de underliggende 

mekanismene for kollektiv handling.73 

Ressursmobiliseringsteorier   

Ressursmobiliseringsteorier, bestående av mobiliseringsstrukturer og politisk 

mulighetsstrukturer, har en empirisk analytisk tilnærming og er basert på verkene til blant 

annet økonomer (Olson, 196574), statsvitere (Salisbury, 196975) og historikere (Rudé, 196576, 

Hobsbawm, 196277, Soboul, 196478). Til tross for at mye av forskningen på islamsk aktivisme 

ikke direkte benytter ressursmobiliserende teorier, vektlegges viktigheten av organisatoriske 

ressurser og sosiale nettverk i rekrutteringen av nye medlemmer.79 Av kritikerne kritiseres 

ressursmobiliseringsteorier for å fremstille medlemsveksten og rekrutteringsvirksomheten 

som noe statisk og mekanisk som overser kulturelle og relasjonelle forhold.80 

Mobiliseringsstrukturer – Mobilizing structures 

Mobiliseringsteoretikere forklarer måten den sosiale interaksjonen i bevegelsen tar form, 

beskriver den strategiske bruken av ressurser, strategier og handlingsrepertoarer.81 Sosiolog 

McAdam (1996) definerer mobiliseringsstrukturer som: “those collective vehicles, informal 

as well as formal, through which people mobilize and engage in collective action.”82 

Uformelle nettverk og institusjoner kan eksistere både innenfor og utenfor bevegelsen. 

                                                 
71 Beck, "The Contribution of Social Movement Theory to Understanding Terrorism", 1567  
72 Wiktorowicz, “Islamic Activism and Social Movement Theory: A New Direction for Research”, 189-190 
73 Ibid., 189-190  
74 Olson, The logic of collective action    
75 Salisbury, “An Exchange Theory of Interest Groups”  
76 Rudé, “The Crowd in History: A Study of Popular Disturbances in France and England” 
77 Hobsbawm, The Age of Revolution 1789-1848 
78 Soboul, The Parisian Sans-Culottes and the French Revolution 1793 - 1794 
79 Wiktorowicz, “Islamic Activism and Social Movement Theory: A New Direction for Research”, 196 
80 Beck, "The Contribution of Social Movement Theory to Understanding Terrorism", 1570 
81 Seippel, «Sosiale Bevegelser: Innføring, Oversikt, Utfordringer», 192  
82 McAdam, McCarthy, Zald, Introduction: Opportunities, mobilizing structures, and framing processes, 3 
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Utenfor bevegelsen utgjør familier, vennskap, nabolag og kollegaer eksempler på uformelle 

nettverk. Innenfor bevegelsen kan dette innebefatte nåværende eller tidligere aktivister med 

felles minner og erfaringer.  

Uformelle sosiale nettverk spiller en sentral rolle i forståelsen av rekrutteringen og 

integreringen av nye medlemmer, ettersom mobilisering ofte skjer innenfor allerede 

eksisterende nettverk. Nære relasjoner mellom medlemmene øker følelsen av solidaritet og 

intensiverer følelsen av tilhørighet.83 Formelle institusjoner derimot, understreker hvilken 

betydning ulike organisasjonstyper har for mobilisering, valg av taktikker og strategier. Dette 

omfatter hvilke rekrutteringsplattformer bevegelsen har tilgjengelig og hvordan de benyttes.   

Politiske mulighetsstrukturer- Political opportunity 

Politiske mulighetsstrukturer beskriver hvordan strukturelle forhold muliggjør, legger føringer 

for og hindrer politisk handling.84 Til tross for at den politiske konteksten til islamistiske 

organisasjoner ofte er svært ulik andre sosialbevegelser, gir politiske mulighetsstrukturer en 

relevant pekepinn på hva som gjør de i stand til å mobilisere i gitte tidsperioder.85 For at en 

bevegelse skal kunne mobilisere er de ikke bare avhengig av tilgjengelige ressurser, de 

politiske forholdene må også være tilrettelagt. I en slik sammenheng kan enkelthendelser 

være utslagsgivende.86 Wiktorowicz påpeker at islamistiske organisasjoner ikke handler i et 

vakuum, men tilhører “a broader social milieu and context characterized by shifting and fluid 

configurations of enablements and constrains that’s structure movements dynamics.”87 

Suksessen avhenger av hvordan bevegelsen manøvrerer det politiske spillerommet som igjen 

avhenger av i hvilken grad de opplever statlig undertrykkelse.88 Politiske mulighetsstrukturer 

bidrar også til oppgavens komparative agenda, ved å sammenligne bevegelsenes 

rekrutteringsteknikker på tvers av landegrenser og referere til nasjonale ulikheter i den 

formelle politiske maktstrukturen.89   

Rammekonstruksjoner- Framing processes 

                                                 
83 Beck, "The Contribution of Social Movement Theory to Understanding Terrorism", 1571-1572 
84 Seippel, «Sosiale Bevegelser: Innføring, Oversikt, Utfordringer», 191 
85 Munson, “Islamic Mobilization”, 494 
86 Beck, "The Contribution of Social Movement Theory to Understanding Terrorism", 1569 
87 Meijer, “Taking the Islamist Movement Seriously”, 281 
88 Ibid., 281 
89 McAdam, McCarthy, Zald, Introduction: Opportunities, mobilizing structures, and framing processes, 17 
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Rammekonstruksjoner gjeninnfører meningsaspektet og kulturelle forhold som 

ressursmobiliseringsteorier forsøkte å avskrive i sin kritikk av «kollektiv oppførsel».90 Snow, 

Rochford, Worden og Benford (1986) definerer ideologiske rammer som «schemata that offer 

a language and cognitive tools for making sense of experiences and events in the world out 

there.»91 Teorier om ideologsike rammer henger sammen med en konstruktiv 

virkelighetsforståelse hvor «framing» eller «rammer» referer til den aktive konstruksjonen og 

formidling av mening. De fortolkende skjemaene består av verdier og 

virkelighetsoppfatninger.92 Rammekonstruksjoner analyserer hvordan den sosiale bevegelsen 

presenterer ideologien og budskapet. Organisasjonene identifiserer problemer, tilbyr løsninger 

og forøker å motivere og overbevise potensielle medlemmer til å faktisk delta.93   

Hvorvidt organisasjonene lykkes med å tiltrekke seg nye medlemmer avhenger av 

organisasjonens evne til å tilpasse programmet og ideologien etter de endrede forholdene.94 

Bevegelsen må konstant alterere og tilpasse sin virkelighetsversjon gjennom 

rammejusteringer (frame alignement), slik at den samsvarer med målgruppens verdier og 

overbevisninger, og dermed resulterer i kollektive handlingsrammer.95 De ideologiske 

rammene endres i respons til samfunnet, staten, eliter og motbevegelser.96 Teorier om 

rammekonstruksjoner bidrar til forklaringen på hvorfor sosiale bevegelser har en ujevn 

medlemsvekst. 97  

Hizb ut-Tahrir og Islam Net som sosiale bevegelser 

Det finnes ingen autorisert definisjon av begrepet sosiale bevegelse. Akademikere definerer 

begrepet ulikt basert på hva som vektlegges. Den norske sosiologen Ørnulf Seipel har 

konstruert en definisjon basert på punkter Seipel mener at de fleste akademikerne enes om. 

Seipel beskriver en sosial bevegelse som «sosial interaksjon over tid bestående av en blanding 

av løsere og mer organiserte sosialt nettverk, som utfordres noens makt, som bygger på en 

form for identitet, gjerne en form for protest, for å nå sine mål.»98 Ifølge en slik vid definisjon 

                                                 
90 Snow, Rochford, Wordon, Benford, “Frame alignment Processes, Micromobilization, and Movement 

Participation”, 478   
91 Meijer, “Taking the Islamist Movement Seriously”, 282  
92 Dalgaard-Nielsen, “The potential contribution of social movement theory”, 6  
93 Benford & Snow. “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment”, 614-615 
94 Meijer, “Taking the Islamist Movement Seriously”, 281 
95 Dalgaard-Nielsen, “The potential contribution of social movement theory”, 6  
96 Beck, “The Contribution of Social Movement Theory to Understanding Terrorism”, 1570 
97 Davis & Robinson. “Overcoming Movement Obstacles by the Religiously Orthodox”, 1333   
98 Seippel, «Sosiale Bevegelser: Innføring, Oversikt, Utfordringer», 185  
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har Hizb ut Tahrir og Islam Net elementer av sosiale bevegelser. Organisasjonene streber etter 

politisk endring gjennom kollektiv handling, har en organisert kjerne og ønsker å forene og 

mobilisere Ummah. Derimot gjør organisasjonenes brede agenda, strenge moral, 

altomfattende ideologi og uvilje til å samarbeide med andre eller inngå kompromisser det 

vanskelig å operere som sosiale bevegelser.99 I tillegg er ikke Hizb ut-Tahrir interessert i 

vilkårlig støtte, ikke alle er kvalifisert eller godtatt som fullverdige medlemmer. Slike 

holdninger avviker fra sosiale bevegelser som generelt ikke avviser medlemmer, ettersom 

enhver ressurs teller når det rekrutteres utenfor etablerte institusjoner.100 Likevel viser 

forskning utført av Kristine Sinclair (2010) at selve rekrutteringsprosessen til Hizb ut-Tharir 

har sterke likhetstrekk med sosiale bevegelser med religiøse konnotasjoner.101 

Islamisme- Hva rekrutteres de til?  

For å forstå rekrutteringsprosessene er det grunnleggende å vite hva de potensielle 

medlemmene rekrutteres til og hva de oppfordres til å tro, mene og tenke. Organisasjonenes 

ideologiske tilhørighet er særdeles sentral i avgjørelsen om å delta i en bestemt medlemskrets. 

Den faktiske rekrutteringsprosessen hviler i siste instans på det individuelle og personlige 

valget om å la seg involvere, noe som fører til at ikke alle knytter seg helhjertet til et bestemt 

miljø. Jensen & Østergaard beskriver dette som at flere «shopper» rundt mellom ulike miljøer 

og organisasjoner.102 Det finnes et stort spekter av islamistiske miljøer som har en rekke 

likhetstrekk, både når det gjelder ideologi, fiendebilde og politiske fanesaker. Det som 

imidlertid skaper uenighet og konflikt er detaljer som for eksempel hvor, hvordan og når 

etableringen av en islamsk stat skal finne sted, og hvem som har mest makt.103 Det primære 

skillet mellom islamistiske organisasjoner ligger overaskende ikke i hvordan de beskriver seg 

selv, men i hvordan de omtaler andre.104 I beslutningen om å gå helhjertet inn i et miljø kan 

personlige sympatier og uoverensstemmelser spille en betydelig rolle.105  

De islamistiske organisasjonene befinner seg i en konstant ideologisk-religiøs strid med andre 

rivaliserende grupper, om å tilegne seg flest medlemmer for å monopolisere tolkningen av 

islam. Islamisme er et så sammensatt fenomen at det i noen sammenhenger kan være fruktbart 

                                                 
99 Davis & Robinson, “Overcoming Movement Obstacles by the Religiously Orthodox”, 1302 
100 Sinclair, The Caliphate as Homeland, 128 
101 Ibid., 131  
102 Jensen & Østergaard, «Ekstremistiske miljøer med salafi-grupperinger i fokus», 17 
103 Hemmingsen, «Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark»,18 
104 Sveen & Wigen, «Salafisme på norsk», 276 
105 Jensen & Østergaard, «Ekstremistiske miljøer med salafi-grupperinger i fokus», 32-33 
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å snakke om flere politiske ideologier. Islamisme en politisk ideologi tuftet på en puritansk, 

intolerant og holistisk tolkning av islam, med systematiske forestillinger om hvordan 

samfunnet bør styres og organiseres.106 Det finnes mange ulike retninger, tradisjoner og 

politiske strategier.107 Både Hizb ut-Tahrir og Islam Net er sunnimuslimske, ikkevoldelige 

islamistiske organisasjoner. Hizb ut- Tahrir tilhører en fundamentalistisk form for islamisme 

som insisterer på å søke tilbake til islams røtter, det vil si Profetens Mohammeds levetid og 

Rashidun-kalifatet. Islam Net har sine ideologiske røtter i Saudi-Arabia og er en del av en 

moderne reformbevegelse med en salfistisk orientert ideologi. På grunn av fenomenets 

kompleksitet finnes det ingen konsensuell definisjon på Islamisme.108 De fleste definisjonene 

har ifølge den norske historikeren Øystein Sørensen en tendens til å bli for vide, i den grad at 

de omfatter tankeretninger fra IS til vestlig sekulært orienterte demokratier.109 Sørensen 

argumenterer derfor for å reservere begrepet for en politisk ideologi med følgende 

kjerneverdier og ideer:110  

- Den forkaster vestlige sekulære verdier    

- Den bekjemper alle former for det den oppfatter som vantro, særlig vestlig, innflytelse 

over og i den muslimske verden.  

- Den er fiendtlig innstilt overfor muslimer med en annen tolkning av islam.  

- Den har som sitt overordnede mål en ren islamsk stat, styrt av (en rigid og 

altomfattende tolkning av) sharialover. 

Ettersom både Hizb ut-Tahrirs og Islam Nets forståelse av en idealstat bygger på islamistiske 

prinsipper, kan kun verdier forenelig med islam anerkjennes. Organisasjonene utrykker derfor 

motstand mot demokratiske sekulære styreformer til fordel for en islamsk. Eksempler på dette 

er Islam Nets kjønnssegregering og Hizb ut-Tahrirs forsøk på å hindre muslimer i å stemme 

under demokratiske valg. Sørensen konstaterer at på en moderne vestlig høyre-venstreskala 

tilhører islamisme det ekstreme høyre, ved å ta avstand fra sentrale ideer og verdier forbundet 

med opplysningsideene.111 Hizb ut-Tahrir  presiserer slike holdninger eksplisitt ved å avvise 

styreformer som politisk demokrati og vestlige, sekulære ideer om individets rettigheter, 
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menneskerettigheter og pluralisme som kufr-system (vantro).112 Hizb ut- Tahrir motarbeider 

derfor alle former for integrering, og mener at muslimers lojalitet skal ligge hos Ummah og 

ikke en vestlig nasjonalstat.113 

I kontrast anerkjenner Islam Net at det er hensiktsmessig for muslimer å anvende norske lover 

og rettigheter. Gruppen har tilsynelatende vist en større tilbøyelighet for å tilpasse seg det 

norske storsamfunnet ved å oppfordre muslimer til å delta ved valg. Likevel må ikke Islam 

Nets forhold til vesten underdrives.114 Organisasjonen forsøker også å ekskludere muslimer 

fra visse aspekter i storsamfunnet gjennom å begrense deres yrkesvalg.115 Islam Net tilbyr 

retningslinjer for hva som er tillat ved å referere til nettstedet The Assembly of Muslim Jurists 

of America116 og salafinettstedet Islamweb.net117. Ifølge Islam Net er det galt å jobbe på 

arbeidsplasser som inkluderer alkoholsalg, dette innebefatter også stillinger som taxisjåfør 

dersom det innebærer å kjøre personer til og fra nattklubber hvor det serveres alkohol. Yrker 

som medfører fysisk kontakt mellom kjønnene, som for eksempel sykepleier og lege, er også 

uaktuelt. I tillegg ekskluderes yrker innen sekulær lovgivning deriblant rettsvesenet og 

politi.118 Islam Net forsøker også å begrense tilhengernes studiemuligheter ettersom de mener 

det ikke er greit å ta opp studielån på grunn av rentene. Islam Net vektlegger at det er viktig å 

skille mellom «ekte» muslimer og de som bare kaller seg muslimer. Hvor avgrensingen blant 

annet skjer basert på hvorvidt individet anerkjenner ikke-religiøse institusjoners legitimitet.119 

Både Islam Net og Hizb ut-Tahrir anser islam som en integrert, politisk-religiøst system 

bestående av komplette retningslinjer om hvordan mennesker skal leve på jorden, inkludert 

politikk, tro, økonomi og velferd.120 Det å redusere religionen til en privatsak er å skille den 

fra livet og fjerne dens betydning.121   

 

Hizb ut-Tahrir og Islam Net opererer med et tydelig polarisert verdensbilde bestående av en 

klar todeling av verden- islam mot de vantro (resten).122 Fiendebildet til Hizb ut-Tahrir 
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portretterer i stor grad vestlig venstreideologisk tankegang med kapitalismen som 

hovedfiende og kolonialismen som selve hjørnesteinen i kampen mot den vestlige verden.123 

Gjennom en defensiv og apologetisk retorikk forankrer Islam Net og Hizb ut-Tahrir sin 

muslimske identitetspolitikk i et offernarrativ.124 Hizb ut- Tahrir bruker mye tid på å påvise 

Vestens påståtte hat mot muslimer. I partiets egenproduserte litteratur fremstilles vesten, med 

Storbritannia og USA i spissen, som en ondskapsfull og destruktiv makt ansvarlig for at 

islams kulturelle og moralske hegemoni ble redusert til personlig tro og moral. Fiendebildet 

utgjør en sentral del av organisasjonens selvbilde som har tatt navnet «frigjøringspartiet» og 

søker å frigjøre den muslimske verden fra den vestlige gjennom en kompromissløs og 

uavvendelig konflikt.125 Retorikken rundt antikolonialisme har tidvis lent mot det 

konspirasjonsteoretiske. Sørensen forklarer dette som en teknikk for å forklare mulige gap 

mellom ideologi og retorikk på den ene siden og opplevd virkelighet på den andre.126     

Islam Net er svært forsiktige i hvordan de uttaler seg om fiender av islam, ettersom de ikke 

ønsker å skremme bort potensielle unge rekrutter med ikke-muslimske venner. Gruppen 

ønsker først og fremst å bekjempe vantro som kjemper mot islam. Dette inkluderer vesten 

ettersom Islam Net frykter vestlig innflytelse på muslimsk tro og materialisme i muslimske 

land. Derfor oppfordres tilhengerne til å holde avstand til vantro personer for å ivareta egen 

tro.127 Omgang med ikke-muslimer er kun tillat dersom dawa er intensjonen. I 2008-2009 var 

Islam Net involvert i trakassering av ansatte ved Høyskolen i Oslo og Akershus med ahmadi-

muslimsk bakgrunn i tillegg til å ha forsøkt å få vitenskapelige ansatte til å konvertere til 

islam.128 Islam Net ønsker likevel ikke-muslimer til islam og forsøker derfor å ikke avfeie 

dem, men å gjøre seg tilgjengelig for denne gruppen.129    

I likhet med Islam Net mener Hizb ut-Tahrir at ingen av de muslimske landene praktiserer 

islam på den rette måten. Begge gruppene hevder de har en rett og plikt til å forsøke å påvirke 

de muslimske miljøene til å leve på en mer islamsk måte. Til tross for at gruppene uttrykker 

en tydelig kritisk holdning til andre tolkninger av islam, inviterer Islam Net alle muslimer til 

den «rette troen».130 Hizb ut- Tahrir har også gradvis åpnet for å tillate samarbeid med andre 
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muslimske organisasjoner.131 Ettersom hovedvirksomheten til Islam Net og Hizb ut-Tahrir er 

rettet mot andre muslimer er det viktig at fiendtligheten mot andre tolkninger av islam er 

dempet. Både for å unngå å skremme bort potensielle tilhengere og for at organisasjonene kan 

opprettholde en viss kontakt med moskeene. Hizb ut-Tahrir unngår bevisst å undervise i 

arabisk bønn eller andre konkrete individuelle plikter, slik at personer uansett hvilken etnisk 

gruppe eller islamsk retteskole de tilhører, kan slutte seg til partiets ideologi.132  

 

I motsetning til Islam Net som er forholdsvis vag i sin beskrivelse av kalifatet, er Hizb ut-

Tahrir svært detaljert og kan redegjøre for alt fra foretrukne grenser til et omfattende utkast 

om sentral forfatning som inkluderer alle aspekter av det menneskelige liv.133 Islam Net 

derimot anser kalifatet for noe som tilhører fremtiden, en nærmest fjern visjon. Derfor bruker 

ikke gruppen mye tid på å utarbeide den nøyaktige styreformen til det perfekte samfunnet. For 

Islam Net skal kalifatet representere glede og rettferdighet til folket, i motsetning til dagens 

samfunn som de anser er preget av kaos og umoralskhet. Hizb ut-Tahrir og Islam Net er 

likevel enige om at den fremtidige islamske staten skal implementeres i Midtøsten, og deretter 

spres til resten av verden slik at den blir altomfattende, verdensomspennende og erstatte den 

eksisterende verdensordenen. Kalifatet skal styres av en rigid og altomfattende tolkning av 

sharia-lovene som skal herske uinnskrenket og styre «alle livets anliggender».134 Dette 

inkluderer blant annet dødsstraff for homofili og blasfemi, og steining ved utroskap.135    

Islam Net og Hizb ut-Tahrir er enige om at kalifatet skal reises gjennom intellektuelt arbeid 

og overbevisning. Det utelukker likevel ikke at de kan være sympatiske med dem som velger 

å benytte andre voldelige strategier for å nå sine mål. 136 Det overordnede målet til 

voldsforherligende grupper som IS og al-Qaida deler verdier med Islam Net og Hizb ut-Tahrir 

i den forstand at de ønsker en altomfattende, verdensomspennende islamsk stat kontrollert av 

sharia-lover.137 Som journalisten Lars Akerhaug poengterer så er det i realiteten en glidende 

overgang mellom de mest ekstreme og andre islamistisk orienterte religiøse miljøer.138   
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Det at Islam Net og Hizb ut-Tahrir fremstår som ikke-voldelige, må ikke forveksles med den 

politiske filosofien kjent fra Martin Luther King og Mahatma Gandhi. Hvor avstanden fra 

vold var prinsipiell og absolutt, ikke pragmatisk eller opportunistisk, men dedikert til å ikke 

harme andre og samtidig tilrettelegge for forhold som gjør drap usannsynlig.139 En slik 

prinsipiell avstand fra vold skiller seg drastisk fra Islam Net og Hizb ut-Tahrir sin 

pragmatiske, ikke -voldelige taktikk som er basert på midlertidige vurderinger- og kan derfor 

forstås som «ikke vold akkurat nå».140 Voldsbruken kan altså oppfattes som en 

hensiktsmessig og kanskje også nødvendig strategi i en gitt hypotetisk situasjon. 141 For 

eksempel planlegger Hizb ut-Tahrir å opprette kalifatet enten ved å sikre majoriteten av 

folkets støtte, eller ved å overbevise innflytelsesrike militærpersonell om å gjennomføre et 

kupp. Etter opprettelsen skal budskapets spres over hele verden og eliminere det 

partilitteraturen kaller «materielle hindringer» (andre stater), gjennom jihad.142 Det kan derfor 

antydes at Hizb ut-Tahrir bevisst er uklare og tvetydige i sine formuleringer rundt vold av rent 

taktiske grunner.143 Voldshandlinger kan ha en kontraproduktiv effekt, både ved å tiltrekke 

myndighetenes interesse og dermed risikere et forbud, og ved å drive bort mange muslimer. 

Når det er sagt finnes det ingen data på den danske grenen av Hizb ut-Tahrir etter 2001 som 

bevitner vold eller aksept for vold i en skandinavisk sammenheng.144 Det at medlemmene i 

Hizb ut-Tahrir og Islam Net fast bestemt mener at organisasjonens metodologi er ikke-

voldelig, er svært viktig i forhold til rekrutteringsstrategier og hvem organisasjonen tiltrekker 

seg.145  

 

                                                 
139 Schmid, Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin? 13. 
140 Ibid., 14 
141 Sørensen, «Islamisme, islam og totalitarisme», 21 
142 Sinclair & Khan, «Hizb ut Tahrir i Danmark ideologi og aktiviteter 2001-2015», 269-270 
143 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 216  
144 Jensen & Østergaard, «Ekstremistiske miljøer med salafi-grupperinger i fokus», 2 
145 Sinclair & Khan. «Hizb ut Tahrir i Danmark ideologi og aktiviteter 2001-2015», 271 



20 

 

Kapittel 2. Identitet 

Studier av radikalisering og rekruttering til islamistiske organisasjoner viser at identitet er en 

avgjørende faktor. Suksessen til enhver organisasjon avhenger av hvorvidt personer kan 

identifisere seg med den. Islam Net og Hizb ut-Tahrir forsøker derfor å fostre og påvirke 

individers søken etter en identitet.146 Denne oppgaven tar utgangspunkt i sosiopsykologiske 

teorier om at rekruttering avhenger av en form for identitetskrise, utløst av faktorer som kan 

oppfattes som en trussel mot den religiøse identiteten.147 Identitetskrise betyr i denne 

sammenhengen en søken etter en dypere mening eller alternative forklaringsmodeller.148 En 

grunnleggende forutsetning for at et rekrutteringsforsøk skal lykkes er individets vilje til å 

lytte til budskapet.  

Søken etter en identitet er en naturlig prosess, særlig blant unge mennesker, for å definere sin 

relasjon til omverden og tar sjeldent en radikal form. Selve radikaliseringsprosessen er derfor 

avhengig av interaksjon med islamistiske organisasjoner som forsøker å påvirke prosessen 

gjennom å formidle sine ideer. I likhet med all kommunikasjon er den mest effektiv dersom 

avsenderen og mottakeren har samme semantikk og referanser.149 Det forutsettes at personen 

er muslim (eller ønsker å bli det) og identifiserer seg med den religiøse kategorien «muslim».  

Identitetsforklaringen tar utgangspunkt i den amerikanske statsviteren Quintan Wiktrowicz`s 

teori om kognitive åpninger150, konseptet til den franske statsviteren Olivier Roy om neo-

fundamentalisme,151 elementer fra den britiske sosialpsykologen John C. Turners sosiale 

identitetsteori om selvkategorisering152 og islamisme forståelsen til den franske statsviteren 

Gilles Kepel.153 Teorigrunnlaget forsøker å skape en kobling mellom individet og miljøet ved 

å undersøke den sosiokognitive påvirkningen av grupper og sosiale kategorier. Sosiale 

identitetsteorier har flere likheter med rammeteorier i sosial bevegelsesteori (som diskuteres i 

kapittel 5.), ettersom den fokuserer på hvordan grupper konstruerer et kognitivt rammeverk 

som former individets virkelighetsforståelse og selvoppfattelse.154     
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I det følgende undersøkes to perspektiver på potensielle årsaker som kan fremkalle 

identitetskriser, og hvordan organisasjonene benytter disse. Det første vektlegger hvordan 

identitetskriser kan oppstå dersom individet ikke føler seg ønsket eller akseptert basert på 

dens religiøse tilhørighet.155 I den andre blir den spesifikke konteksten nærmere belyst. Her 

forklares identitetskriser basert på at den religiøse identiteten ikke er overkommelig med de 

tradisjonelle religiøse verdiene praktisert i hjemmet. I møte med diskriminering og islamofobi 

kan denne frustrasjonen føre til en identitetskrise.156 Et slikt perspektiv forutsetter at muslimer 

født og oppvokst i Danmark og Norge har avvist tradisjonelle islamske praksiser og former 

religiøse identiteter som reflekterer den sosiale konteksten.157 Diskriminering, ekte eller 

forestilt, er en fremtredende faktor i begge perspektivene.     

Kognitive åpninger  

Identitetsprosessen blant muslimer i Danmark og Norge må belyses i sammenheng med at den 

muslimske befolkningsandelen utgjør en religiøs minoritet. Prosessen påvirkes av 

minoritetsrollen og søken etter å forstå hva det betyr å være muslim i et ikke-muslimsk land, 

hvor religion ansees som noe privat og individualisert.158 Identitetsformasjonen er et tosidig 

fenomen som skapes og formes i relasjon til storsamfunnet gjennom hvordan individet 

identifiserer seg selv og hvordan andre identifiserer individet.159 Den muslimske 

identitetskonstruksjonen kan ikke løsrives fra hvordan de sosiale omgivelsene oppfatter og 

definerer dem. Identitet er flytende og må konstant tilpasses og modelleres etter de endrede 

forholdene.160 Den muslimske identitetskonstruksjonen påvirkes av mottakerlandenes 

minoritetspolitikk, og er blant annet influert av paradigmeskiftet i innvandringsdebatten som 

har ført til at nedlatende uttalelser om muslimer har blitt normalisert og trivialisert.161 

Diskriminering fra storsamfunnet kan føre til at individet finner støtte i religionen og styrker 

«muslim» som sosial kategori, i hva de oppfatter som en trussel mot selv-identiteten.162 

Diskriminering, ydmykelse og rasisme er faktorer som kan fremprovosere en identitetskrise 

og skape kognitive åpninger som gjør individet mer mottakelig for radikale budskap.163  
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I takt med den raske veksten i innvandring har debatter om integreringspolitikk, 

multikulturalisme og nasjonal identitet florert etter den kalde krigen. I 1983 ankom 150 

asylsøkere Norge, i 1987 var antallet økt til 8000. I samme omgang kom paradigmeskiftet i 

asylpolitikken.164 Den fremmedfiendtlige språkbruken ble spisset utover 1980 årene.165 Som 

et resultat av at politiske frierier til fremmedfiendtlige elementer i den etniske norske 

befolkningen ikke ble gått konsekvent i rette, har det ifølge Olav Christensen blitt mer 

legitimt å fremføre nedvurderende holdninger.166 Også i Danmark har det siden 1980 årene 

vært en økende tendens til å male et negativt bilde av etniske minoriteter, da særlig muslimer, 

i media og politiske diskurser.167 Terrorangrepene 11. september 2001 og publiseringen av 

Muhammed karikaturene i 2005 har ifølge Grøndal (et al.) ført til at det danske folks 

holdninger til immigrasjon og integrasjon oftere blir et spørsmål om danskenes holdning til 

muslimer og islam.168 Den norske innvandringsdebatten som tidligere var økonomisk basert, 

tok ifølge den norske sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen, en mer religiøs og 

kulturell retning med muslimer i sentrum etter slutten på den kalde krigen og Salman Rushdie 

saken.169 Protestene mot Rushdies Satanistiske Vers 25. februar 1989 resulterte i at 3000 

muslimer demonstrerte på Grønland i Oslo og rundt 1500 i København.170 Linge 

argumenterer for at paradigmeskiftet i innvandringsdebatten førte til at muslimsk ungdom 

manifesterte seg som en del av det muslimske norske/danske landskapet.171 Den muslimske 

identiteten fremsto som en gruppe, formet i relasjon til storsamfunnet og styrket av situasjoner 

som ble oppfattet som truende eller krenkende.172 

«Muslim» som sosial identitet utgjorde et «forestilt fellesskap» med funksjonelle referanser 

og holdepunkter som styrket individenes forståelse av omgivelsene.173 Gjennom å dempe eller 

forkaste den nasjonale identiteten til fordel for den religiøse, ble også 

selvevalueringskriteriene byttet ut. Det ble utviklet stereotyper og interne normer som 

favoriserte inngruppen i et førsøk på å heve statusen til kategorien «muslim» og øke 

selvfølelsen.174 Det er ikke uvanlig at minoriteter kan føle et sterkere fellesskap enn 
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majoriteten. Minoriteter må konstant forholde seg til majoriteten, mens majoriteten i 

prinsippet ikke trenger å lytte til minoriteten med mindre de vil.175 Islam Nets misjonering og 

kollektive bønn i det offentlige rom må dermed betraktes i lys av diskrimineringen og som 

handlinger som styrker medlemmene, uansett respons fra storsamfunnet.176   

Den økende islamfrykten har blant annet kommet til uttrykk i det norske offentlige ordskiftet 

gjennom begreper som «snikislamisering» og generaliserende ytringer- som 

Fremskrittspartiets tidligere leder Carl I. Hagens uttalelse i 2005 om at «ikke alle muslimer er 

terrorister, men alle terrorister er muslimer».177 I Danmark har mangelen på saklighet, 

substans og fakta i medienes skildringer av muslimer og islam ført til en hysterisk og 

følelsesladd debattkultur.178 Frykt har i ulike sammenhenger blitt brukt som virkemiddel både 

av mediene og politikerne. Frykten for å miste velferdsgoder grunnet flyktninger, frykt for 

terror eller redselen for å tap av kulturell identitet.179 Dette har de siste ti årene gitt 

organisasjoner som Islam Net og Hizb ut-Tahrir et nytt mobiliseringsgrunnlag. En sentral del 

av organisasjonenes dawa er å mobilisere mot islamfiendtlige aktører, både innenfor og 

utenfor landegrensene.180 Ifølge statsviteren Dina Al Raffie, kan opplevelser av 

diskriminering eller islamofobi eskalere følelsen av eksklusjon fra storsamfunnet og føre til at 

individer finner støtte i religionen, i hva de oppfatter som en trussel mot selv-identiteten.181   

Wiktrowicz argumenterer for at diskriminering, ydmykelse og rasisme kan gjøre individer 

mer mottakelige for radikale budskap. Slike personlige hendelser, uavhengig om de er ekte 

eller forestilt, så lenge det er ektefølt, kan alterere tidligere antatte sannheter og verdenssyn, 

og dermed skape kognitive åpninger.182 Mohammed Ali Hee, tidligere sertifisert medlem av 

Hizb ut-Tahrir, skriver i sin bok Avhopperen at «hver gang politikere sammenlignede 

muslimer med nazister eller svulster og kaldte deres livsanskuelse under et for barbarisk og 

middelalderlig, opplevde vi, hvordan flere og flere unge dukket op til møderne, besøgte 

hjemmesiden og deltog i studiekredsene».183 Kognitive åpninger skapes sjeldent av singulære 

                                                 
175 Eriksen, “Immigration and National Identity in Norway”, 12  
176 Linge, «Den konservative muslimske vekkelsen», 48-49 
177 Sand, «Hagen: Alle terrorister er muslimer»  
178 Suhr & Sinclair, «Fakta og fiktion om muslimer i danske medier», 145 
179 Ibid., 146 
180 Linge, «Den konservative muslimske vekkelsen», 46 
181 Al Raffie, “Social Identity Theory for Investigating Islamic Extremism in the Diaspora”, 73 
182 Wiktorowicz, “Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam”, 7-8     
183 Hee & Flott, Avhopperen, 186 



24 

 

hendelser, men av gjentatte episoder som over tid får individet til å sette spørsmålstegn ved 

egne eller samfunnets verdier og holdninger.184  

I likhet med andre sosiale bevegelser, forsøker Islam Net og Hizb ut-Tahrir å fostre kognitive 

åpninger ved å fremprovosere et «moralsk sjokk» gjennom aktivisme på internett og sosiale 

medier, hvor de skaper en følelse av krise, dekadens og verdens undergang. Moralsk sjokk er 

en effektiv strategi for å rekruttere fremmede personer uten preeksisterende bånd til 

organisasjonen. Organisasjoner som blant annet arbeider for dyrs rettigheter eller 

antiatomvåpen har hovedsakelig rekruttert gjennom moralsk sjokk.185 I 1980 årene rekrutterte 

bevegelser for dyrs rettigheter på kort tid tusenvis av aktive deltagere og millioner av 

sympatisører. Den voldsomme rekruteringen har utfordret mobiliseringsteoretikere som 

tidligere anså personlige nettverk som essensielt for rekrutering.186 Dette har ført til at 

rekrutering grovt kan deles inn i ytterligere to kategorier: rekrutering gjennom eksisterende 

nettverk og organisasjoner, og rekrutering av utenforstående gjennom moralsk sjokk.187  

Hizb ut-Tahrir forsøker i stor grad å rekruttere tilhengere på vegne av muslimer i Irak, Syria, 

Palestina og Afghanistan. Gjennom komplekse rammekonstruksjoner som spiller på 

geopolitikk og religion fremstiller Hizb ut-Tahrir dansk og vestlig deltagelse i Midtøsten som 

systematisk undertrykkelse av muslimer i Vestens kamp mot islam. Ifølge Dalgaard Nielsen 

har “The perceived humiliation of all Muslims due to the Plight of Muslims in conflict zones 

around the world- “Imagined humiliation” or “humiliation by proxy”- has been suggested as 

an explanatory factor driving radicalization in Europe”.188 Dette samsvarer med Eliot Smiths 

teori om “intergroup emotions”, om at personer kan bli følelsesmessig påvirket av situasjoner 

som ikke direkte angår individet, men som berører andre medlemmer av inngruppen.189 Sterke 

symboler og temaer som bygger på allerede eksisterende forstillinger kan erstatte de 

preeksisterende båndene.190 Demonstrasjoner og bilder kan fremkalle sterke følelser og skape 

en illusjon av et moralsk sjokk som kan lede til kognitive åpninger.191 Den danske grenen har 

fra etableringen benyttet en form for «moral outrage» på vegne av medmuslimer i 

konfliktsoner. Strategien har vært forholdsvis uforandret, men forsterkes av sosiale medier. I 
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videoen «PROTESTFORSAMLING- ALEPPO BLØDER!»192  fra 2016, forsøker partiet å 

vekke sterke følelser med bilder av døde barn i ruinene, lydopptak av skuddvekslinger, sirener 

og skrik. Det renner «blod» nedover bildet av bildet av Putin og Erdogran, etterfulgt av 

teksten «Erdogans løgnagtige tunge har råbt højt om ikke at tillade massakrer, mens hans 

hænder kvæler Aleppo til døden og overlader dens folk til ubeskrivelige forbrydelser».193   

Islam Net benytter ikke blodige bilder fra Midtøsten for å fremprovosere kognitive åpninger, 

men spiller på hendelser nært hjemme. Islam Net publiserer opptak fra standen de har i Karl 

Johans gate hvor representanter er i konflikt med individer omtalt som islamofober. Filmer av 

meningsmotstandere publiseres under overskrifter som «Islamhater bæder fullstendig på Karl 

Johan- del 1».194 I del 2 kommenterer Fahad Qureshi hendelsen i polariserte termer som «vi» 

og «de»: «Dere ser alt hatet som er der ute, det er så mange folk der ute som har slike syn på 

muslimer. Som har så negativt syn på muslimer at det eneste de vil gjøre er å skjelle oss ut, at 

de vil snakke stygt om oss, at de vil undertrykke oss og andre ting.»195    

 

Islam Net tilpasses en ung medlemsmasse ved å kombinere religion og populærkultur. 

Gruppen publiserer kortfilmer med referanser til russetiden og Sensation White196 hvor 

moralske dilemmaer rundt alkohol, narkotika og flørting dramatiseres. Aktørene fremstilles 

som ofre for kriminelle handlinger eller for sosialt press av frafalne muslimer.197 Budskapet 

forsterkes ved å knyttes til dommedagsprofetier, skildret av Hollywood- produserte 

katastrofefilmer og boyband inspirerte islamske artister som fremfører anashid (ikke -

instrumentelle hymner) i propagandaøyemed.198 Gruppen forsøker å skape kognitive åpninger 

ved å bevise at dommedag skjer her og nå med trusler om helvete og beskrivelser av tortur. Et 

godt eksempel er «Al-Qiyamah: The Day of Judgement» med over 360 000 visninger på 

youtube.199 Retorikken er følelsesladd, dramatisk og repeterende, bildene viser ekstremvær og 

klipp fra filmer som «The day after tomorrow» «2012» og «Knowing». Det er tordenlyder og 

barnegråt. Taleren, Muhammad Abdul Jabbar, forsøker å skremme lytterne med billedlige 

fremstillinger om hva ikke-(rett)troende kan forvente under oppgjørets time:   
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«now comes the junkie, now comes the druggie, now comes the crack head, now comes the smack 

head, now comes the weed head. (..)The crack, the smack, the weed will be rubbed around his 

neck, his tongue will come down towards his waist like a thirsty dog, between his skin and his 

flesh will be snakes and scorpions biting him, he will be made wearing the slippers of hell that 

makes his brain bobble like boiling water in a kettle, there will be darkness in front of him, there 

be darkness behind him, there will be darkness on the left, there will be darkness on the right. He 

will be surrounded by darkness.”200   

I kontrast til Hizb ut-Tahrir spiller Islam Net gjennomgående på trusler om at døden er 

lunefull og at organisasjonen er den eneste garantien for lykke i neste liv: «Døden kan 

inntreffe når som helst, og dør man i denne tilstanden uten å ha erklært islam er 

konsekvensene at man ender i evig helvete. Du har ikke en gang noen garanti for at du våkner 

i morgen.»201 Målet er å fremprovosere en religiøs søken og få mottakeren til å revurdere egne 

og andres holdninger. Islam Nets ideologi fremstilles som en sikkerhet i en usikker verden. 

Økonomiske faktorer kan også bidra til å skape kognitive åpninger enten at personen mister 

jobben, opplever diskriminering på boligmarkedet eller ved at den sosiale mobiliteten er 

blokkert.202 Den britiske organisasjonen al-Muhajiroun (avlegger av britiske Hizb ut-Tahrir), 

har for eksempel universitetsstudenter med blokkert sosial mobilitet som sitt største 

rekrutteringsgrunnlag.203 Sosiologiske og politisk-økonomiske perspektiver forklarer 

fenomenet ut i fra et ‘relativ deprivasjons argument’ basert på ikke-oppfylte ambisjoner.204 

Både Islam Net og Hizb ut-Tahrir rekrutterer aktivt universitetsstudenter. Personer som har 

gjennomgått en høyere utdanning med høy status har størst forventninger om sosial mobilitet, 

dermed blir frustrasjonen og følelsen av underlegenhet høyere når dette ikke blir innfridd.205 

Ifølge økonomiprofessor Jean-Paul Carvallho kan religiøs aktivitet brukes for å dekke gapet 

mellom forventingene og den skuffende realiteten.206 En kombinasjon av isolasjon, rotløshet 

og fastlåst i en sosial posisjon som nekter statusen som er forventet etter utdanningsløpet kan 

fremprovosere en identitetskrise og gjøre individet mottakelig for alternative verdenssyn.207 

Det å melde seg inn i Islam Net blir da en måte å melde seg ut av det tradisjonelle sosiale 
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statusjaget.208 Ved å bytte ut selvevalueringskriteriene endres også verdigrunnlaget, det å 

fremstå som den mest troende blir verdsatt høyere enn materialistiske goder.   

Islam Net bruker strategisk økonomisk basert diskriminering i rekrutteringsarbeidet ved å 

opprette sosiale tjenester. Gruppen har grunnlagt prosjektet «Muslimer ut i arbeid» med over 

3300 medlemmer på Facebook og en visjon om å få muslimer ut i stillinger de anser 

akseptable i henhold til deres tolkning av Islam.209 Islam Net har også startet prosjektet 

«Boligmarked for muslimer» som har over 9000 medlemmer i Facebook-gruppen.210 

Organisasjonen begrunner opprettelsen av prosjektene på bakgrunn av den utstrakte 

diskrimineringen spesifikt rettet mot muslimer.211 Islam Net forsøker å fremstå som en legitim 

«mainstream» representant for islam, ved å opptre som bindeleddet mellom den muslimske 

diasporaen og storsamfunnet.212 Organisasjonens selvproklamerte rolle som offisiell talsmann 

kan ifølge Al Raffie føre til at elementer av gruppens ideologi infiltrerer den religiøse 

identitetsprosessen for yngre muslimer, og påvirke identiteten til integrerte muslimer.213   

I ideologien til Hizb ut-Tahrir og Islam Net blir muslimer ansett som ofre. Overført til en 

minoritet-kontekst innebærer dette at muslimer er offer for diskriminering og politisk 

trakassering, både økonomisk og sosialt.214 I den forstand blir fellesskapet som 

organisasjonene verver medlemmer til et fellesskap av lidende elendiggjorte ofre. I 

selvposisjoneringen som offer ligger det en implisitt ide om smerte, noe som har en viktig 

symbolsk verdi. Den selvproklamerte offerrollen kan brukes strategisk for å unngå kritikk 

basert på organisasjonens ideologi. Vesten utgjør «den ultimate andre», en uforenelig motpol 

til idealiseringen av en felles muslimsk identitet og samhold. Fahad Qureshi argumenterte i en 

debatt på TV2 (angående Muhammed karikaturtegningene), at muslimer kollektivt og 

organisert ble mobbet av den norske stat, og at denne mobbingen gikk på bekostning av 

menneskeliv.215 I samme debatt stiller Qureshi det retoriske spørsmålet «skal vi høre på den 

som mobber eller skal vi høre på offeret?» 216 Det er helt avgjørende for grupper som Islam 

Net og Hizb ut-Tahrir å opprettholde offerrollen, ettersom hele meningsuniverset er basert på 
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at fienden (Vesten) utpekes og at offeret (hele det muslimske ummah) identifiseres.217 

Diskriminering og nedlatende uttalelser om muslimer i media og av politikere bidrar til å 

styrke organisasjonenes strategiske selvposisjonering. Ifølge en logikk hvor offeret er den 

rake motsetningen av fienden- er offeret god, sannhetselskende og uskyldig- og dermed 

moralsk og politisk overlegent.218 Det kan derfor se ut som om Hizb ut-Tahrir og Islam Net 

forsøker å etablere en dobbel identitet- som overlegne ofre. Muhammed Ali Hee, skriver at 

«Som muslimer følte vi os som ofre for Vestens undertrykkelse, men samtidig følte vi os- i 

forhold til andre muslimer- moralsk overlegne».219 

Offerstrategien er verken eksklusiv islamsk eller mellomøstlig, men har elementer av 

moderne vestlig kultur. Historiker Henrik Jensen mener at på grunn av 1900 tallets store 

kriger har mennesket siden 1914 lidd, og lider fremdeles, av isolasjon.220 I kjølevannet av de 

store krigene forsvant de overordnede forklaringsmodellene og den kollektive forståelsen av 

omverden og virkeligheten. En ekstremt individualisert verden tredde frem, hvor mennesket 

var forventet å finne mål og mening i selvet. Løsningen for det isolerte individet var ifølge 

Jensen selvposisjoneringen som offer, for kun som et offer blir individet synlig i 

massesamfunnet.221 Dette har ført til at offeret i dag står i sentrum, ettersom alle betrakter seg 

selv som potensielle ofre. Interessen for offerets lidelser gjenspeiles i mediene hvor offerets 

fortelling tar stor plass. Ikke bare i form av det tradisjonelle offeret for kriminalitet, men også 

ofre for skilsmisser, arbeidsløshet og alle myndigheters feil og inngrep.222  

Idehistoriker Trond Berg Eriksen understreker at den som fremstiller seg selv om offer, vinner 

en ideologisk kamp gjennom å utnytte det moralske klima.223 Kampen om offerstatus er et 

utbredt fenomen i Vesten, hvor friske mennesker som aldri vil oppleve regulær nød kjemper 

om å ha det verst. Selvposisjoneringen som offer har ikke nødvendigvis noen forbindelse til 

deprivasjon, men inngår som en ubevisst strategi for å oppnå omverdens oppmerksomhet.224 

Måten Hizb ut-Tahrir og Islam Net posisjonerer seg som offer kan til en viss grad fungere 

identitetsgivende i en moderne vestlig kontekst, ved å skape en identitet som er 
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selvforsterkende.225 Offerposisjonen er uttrykk for en moderniseringsstrategi, men også en 

logisk konsekvens av historiske begivenheter som den palestinske diasporaen. Ifølge Grøndal 

(et.al.) er ikke offerrollen ment som en reaktualisering av en historisk bevissthet hos 

muslimer, men derimot en moderne strategi som leses inn over de historiske begivenhetene.226 

Kulturell belastning  

Den yngre muslimske befolkningen, andre- og tredjegenerasjonsinnvandrere, utgjør en 

vesentlig andel av mobiliseringsgrunnlaget til Islam Net og Hizb ut-Tahrir. Omkring 

halvparten av medlemmene i Islam Net er norsk-somaliere og lederen Fahad Qureshi har 

foreldre fra Pakistan, Norges mest veletablerte muslimske etnisitet.227 Hizb ut-Tahrir har 

tilhengere med foreldre fra blant annet Palestina, Afghanistan, Marokko og Tyrkia.228 Den 

tverretniske sammensetningen byr på utfordringer ettersom diasporisk islam innebærer en 

kontinuerlig rekonstruksjon av den muslimske politiske identiteten.229 Identitetsprosessen 

påvirkes av spenningsforholdet til foreldregenerasjonens tradisjonelle praktisering av islam.230 

Et flertall av yngre muslimer opplever identitetskonflikter og problemer med kulturell 

tilhørighet. Dette er blant annet tilfelle i Spania, Italia, Frankrike og Storbritannia.231 Ungdom 

født og oppvokst i europeiske land som ikke identifiserer seg med kulturen og tradisjonene til 

foreldrenes/besteforeldrenes hjemland, men samtidig anses som «utenlandske» av det vestlige 

samfunnet.232 Dette kan føre til utenforskap, rotløshet og identitetskonflikter. Ifølge Thomas 

Olesen kan en slik form for kulturell belastning (cultural strain) påvirke individer til å bli mer 

mottakelige for radikale budskap.233 Det må imidlertid understrekes at oppgaven ikke forsøker 

å trekke en direkte link mellom andregenerasjonsinnvandrere og islamisme. I det følgende 

undersøkes hvordan Islam Net og Hizb ut-Tahrir imøtekommer problemstillinger vedrørende 

kulturell belastning i deres identitetskonstruksjon. 

Spørsmål omkring kulturer, tradisjoner og skikker står sentralt i den norske og danske 

minoritetsdebatten.234 Danmark og Norge har lenge hatt en etnisk homogen befolkning med 
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felles språk, religion, levesett og kollektivt minne, noe som har skapt en sterk nasjonal 

identitet. Den tette integreringen kan gjøre det vanskelig for utenforstående å komme 

innenfor, noe som kan føre til at personer uten den samme referanserammen kan føle seg 

ekskludert eller utestengt fra fellesskapet.235 Dette har resultert i at flere innvandrergrupper 

lever som «bindestreks-nordmenn», om det så er norsk-somalier eller norsk-pakistaner. 

Personen ansees verken som helt norsk, eller som for eksempel helt pakistansk, men som 

begge deler.236 For personer med innvandrerbakgrunn kan utenforskap- det å ikke passe inn i 

arbeidslivet, på skolen eller i ungdomskulturen generelt, oppfattes som en form for 

fremmedgjøring, diskriminering eller eksklusjon. Eriksen påpeker at i noen tilfeller har dette 

ført til at minoritetene har stilt seg skeptiske til dette samfunnets verdier, og at 

fundamentalisme kan fungere som en motvekt til den norske diskrimineringen.237 Ettersom 

mennesket er avhengig av stabile, langvarige sosiale relasjoner og en følelse av tilhørighet.238 

Ifølge Muhammed Ali Hee oppsøker Hizb ut-Tahrir bevisst unge praktiserende muslimer som 

søker etter en identitet i troen og som føler seg fremmedgjort av samfunnet de angivelig skal 

være en del av.239  

Hizb ut-Tahrir opplærer medlemmene til å anse seg selv som hjemløse eller rotløse i en 

Europeisk sammenheng.240 Partiets tilhengere får beskjed om at de er statsløse så lenge 

kalifatet ikke eksisterer. Det blir derfor ansett av partiet som uislamsk å stemme og delta i 

offentlig debatt i media.241 Det kan virke underlig at personer som tilsynelatende fremstår som 

velintegrerte føler seg hjemløse. Hjemløshet må i en slik sammenheng ikke ansees som en 

fysisk tilstand, men som en moderne opplevelse av fragmentering og meningsløshet.242 I 

intervjuer med danske Hizb ut-Tahrir medlemmer utført av Kristine Sinclair, svarte samtlige 

av intervjuobjektene at de følte seg rotløse og distansert i det danske samfunnet, men at denne 

følelsen endte ved medlemskap i partiet.243 

Andre- og tredjegenerasjonsinnvandrere kan oppleve å verken føle tilhørighet til landet de er 

født i, eller til de kulturelle og religiøse institusjonene etablert av 

                                                 
235 Eriksen, «Tilhørighet og integrasjon i multietniske samfunn», 25-26 
236 Ibid., 33-34 
237 Ibid., 34 
238 Veldhuis & Staun, “Islamist Radicalisation: A Root Cause Model”, 55 
239 Hee & Flott, Avhopperen 97   
240 Sinclair, The Caliphate as Homeland, 14 
241 Hee & Flott, Avhopperen, 185 
242 Sinclair, The Caliphate as Homeland, 54 
243 Ibid., 54  



31 

 

førstegenerasjonsinnvandrerne.244 Fremmedarbeiderne som kom til Skandinavia i 1970 årene 

og som grunnla de første kulturelle og religiøse institusjonene, representerte nærmere 60 ulike 

nasjonaliteter.245 Ifølge den danske historikeren Jørgen Bæk Simonsen så ønsket ikke de 

første innvandrergenerasjonene å tilpasse religionen etter de nye omgivelsene eller å 

representere islam i Danmark, ettersom de skulle forlate landet etter at arbeidet var 

avsluttet.246 Derfor var det naturlig å fortsette å praktisere religionen slik det ble gjort i 

hjemlandet. Den dominerende tendensen blant den muslimske befolkningen har dermed vært 

og er enda, etnisk baserte klubber og moskeer hvor aktivitetene foregår på gruppens morsmål 

fremfor dansk eller norsk.247 De ulike etniske grupperingene har også ulikt syn på hva som 

angår religionen og tolkning av islam.248 

 

Det kan sies ved tusenårssiktet å ha oppstått en motreaksjon, en ny tendens blant unge 

muslimer. Ungdomsorganisasjoner med en tverretnisk organisering, ble del av en religiøs 

vekkelse som skilte seg drastisk fra foreldregenerasjonens, og som i tillegg omfattet 

konvertitter.249 I kontrast til moskeenes tilsynelatende etniske, kulturelle og sekteriske 

interesser utgjør medlemmene i Islam Net og Hizb ut-Tahrir en form for ny-etnisitet, som 

angivelig representerer en universell islam.250 Blant tilhengerne var ungdommer som ikke fant 

seg til rette i foreldrenes etniske moskeer eller i det stadig mer islam-kritiske ordskiftet. 

Etnisitet og tradisjoner utgjorde en stadig mindre rolle for yngre muslimske generasjoner, og 

ble erstattet med en økt individualisering og bevissthet om religion og tilhørigheten til en 

religiøs minoritet.251 Det oppsto en tilbøyelighet til å betone en ren og «autentisk» islam. De 

yngre generasjonene har forsøkt å løsrive hva de anser som islam fra det de oppfatter som 

kultur og tradisjoner, ved hjelp av islamske skrifter som Koranen og profetens Muhammeds 

nedskrevne regler (sunna).252 Ved å blotte islam for tradisjonelle mellomøstlige og nord-

afrikanske kulturer, ble det mulig å kombinere islam med hverdagslivet i vestlige land. En 

religiøs identitet som ikke er linket til en bestemt kultur, men tilpasset enhver kultur, utgjorde 

en vestlig variant av islam og en reislamisering av vestlig ungdom.253  
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Grunnleggelsen av Islam Net må derfor forstås som en del av en bred front bestående av flere 

organisasjoner som Den Islamske Ungdomsorganisasjon i 2007, Islam Net i 2008, al-Hidayah 

i 2009 og Profetens Ummah i 2012.254 I kjølvannet av karikaturstriden ble det tydelig at også 

danske muslimer var en kompleks og sammensatt gruppe, som innbyrdes kappet om retten til 

å representere en religiøs minoritet.255 I Danmark vokste det muslimske ungdomsmiljøet frem 

etter 11. september 2001 gjennom et ønske om å markere seg ved å adressere urettferdigheter 

i det danske samfunnet, med paralleller til den internasjonale krigen mot terror og situasjonen 

i Irak, Afghanistan og Palestina. Dette nye ungdomsmiljøet fremsto som en markant 

konkurrent til Hizb ut-Tahrir. Det etablerte partiet ble utfordret ved at de unge selv iverksatte 

arrangementer, drev misjonsvirksomhet på nett så vel som på gateplan, holdt foredrag og 

søkte en bredere krets, noe som tidligere var ekspertområdet til Hizb ut-Tahrir. 256 Med 

Danmark som referanseramme forsøkte de tverrkulturelle ungdomsmiljøene å løsrive islam 

fra et bestemt muslimsk land og ta en posisjon som danske aktører. Dette tydeliggjøres ved at 

danskkunnskaper verdsettes i miljøene, selv om arabisk har høy status.257 Rekrutteringen til 

Hizb ut-Tahrir tok imidlertid fart etter at partiet i tusenårsskiftet oversatte undervisnings- og 

rekrutteringsmateriell fra arabisk til dansk, og ble attraktive for et tverrkulturelt publikum.258   

Islam Net korresponderer med Olivier Roys konsept om neo-fundamentalisme, ettersom 

organisasjonen konstruerer islam ved bruk av referanser til hellige skrifter, og i samme 

prosess dekulturaliserer og inkorporerer islam i en norsk kontekst. Utfordringen er hvilke 

betingelser den islamske identiteten skal baseres på.259 Prosessen med å dekulturalisere og 

konstruere den islamske identiteten foregår i offentligheten. Den tar plass i media med 

referanser til debatter om muslimer og ved at ikke-muslimer og andre utenforstående utgjør 

motparten.260 Islam og Vesten utgjør bare en side av identitetskonstruksjonen, islam og dens 

egne «interne andre» blir stadig viktigere i det transnasjonale klima.261 Identitetspolitikken er 

ikke kun begrenset til den eksterne, men baseres også på kontinuerlige forhandlingsprosesser 

som tar plass innad i gruppen.262 
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Roys forklaring er forholdsvis svak når det gjelder betydning av sted og plassering, noe som 

er særdeles viktig i Hizb ut-Tahris tilfelle, ettersom partiet i stor grad identifiserer seg med 

muslimer andre steder i verden. Giles Kepel forstår islamisme som europeiske muslimers 

kamp om territorium, utbredelse av ideologien og retten til selv-definering.263 Ifølge Kepel 

har denne kampen to mulige utfall. I det optimistiske senarioet fungerer unge europeiske 

muslimer som brobyggere mellom det europeiske samfunnet og den muslimske verden som 

foreldregenerasjonen tilhører. I et slikt senario representerer ungdommene en bro som 

overkommer geografiske grenser og det kulturelle, politiske og religiøse gapet.264 Det 

pessimistiske senarioet derimot fokuserer på det økende antallet av islamistiske grupper som 

er i opposisjon til «vestlig» levemåte, enten ved bruk av vold eller ved å avstå fra å samhandle 

med den sekulære offentligheten.265 Medlemmene av Hizb ut-Tahrir kan definitivt ansees som 

en del av det pessimistiske senarioet. Da gruppen retorisk distanserer seg fra vesten gjennom 

utsagn om kulturell dekadens, korrupsjon, grådighet og hat ovenfor muslimer, som ifølge 

partiet uttrykkes gjennom vestlige lands krigsengasjement i muslimske land.266 Kepel trekker 

på både nasjonale, regionale og globalhistoriske elementer og referer til islamisme som både 

en global tankegang og et produkt av dagens samfunn.267 I Kepels tolkning av islamisme er 

religion og politikk like viktig. Forståelsen av religion som drivkraft skaper et interessant 

perspektiv på islamisme som har en tendens til å bli forstått som et politisk fenomen fremfor 

et religiøst.268 Den danske grenen av Hizb ut-Tahrir, må derfor forstås som politiske, 

religiøse, moderne, europeiske og mellomøstlige på samme tid.269 

En sentral del av mobiliseringsgrunnlaget til Islam Net og Hizb ut-Tahrir er at de forsørger 

unge muslimer med et verktøy for å skape en egen identitet på tvers av både foreldrene og 

storsamfunnet. Andregenerasjonsinnvandrere står ovenfor et komplekst identitetsvalg og må 

velge mellom en ren identitet, en bindestreks-identitet eller en kreolsk identitet.270 

Organisasjonene konstruerer en såkalt «ren identitet» ved å tilby konservative religiøse 

tolkninger som bygger på kontraster og et konfliktfylt bilde av utenforstående. Dette 

inkluderer definerte regler for akseptabel oppførsel og tydelige meninger om verdier og 
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moral. En slik identitetsvinkel kan bidra til å skape ro, orden, oversiktlighet og forutsigbarhet 

ved å nøytralisere kaoset som preger omgivelsene og frita individet fra ambivalens og 

konfliktfylte valg.271 Hizb ut-Tahrir beskriver identitetskonflikten i sine tekster som 

schizofreni.272 Den rene identiteten er likevel en kilde til frustrasjon og svak integrering, når 

den anvendes i kulturelle blandede omgivelser.273 Islam Net advarer medlemmene mot 

«salafi-bournout», ettersom flere av tilhengerne har blitt utbrent på bakgrunn av den 

puritanske livsstilen som salafismen fordrer.274    

 

Formålet med den fundamentalistiske identiteten er at den skal bygge opp selvtilliten i et 

forsvar mot det organisasjonene oppfatter som systematisk diskriminering fra majoriteten. 

Islam Net-mentor Haitham al-Haddad vektlegger at muslimer må tilegne seg et bedre 

selvbilde i sine sekulære ikke-muslimske omgivelser, kreve sin samfunnsrett og anse seg selv 

som en naturlig del av samfunnet med like rettigheter som enhver annen borger.275 

Medlemskap i en islamistisk gruppe kan fungere «identitetsstabiliserende» gjennom å tilføre 

en form for tilhørighet, selvverd og mening.276 Dersom organisasjonen ikke er i stand til å 

modellere identiteten etter de endrede forholdene, vil individet forlate gruppen. 

 

Hizb ut-Tahrir og Islam Net forsøker å fylle identitetsgapet med referanser til ummah, en 

muslimsk kategori som forener på tvers av nasjonale og etniske ulikheter. Slik kan muslimer 

forme identiteter uavhengig av landet de er bosatt i, og uten å ta hensyn til foreldenes 

hjemland og kultur.277 Hizb ut-Tahrir fremstiller kalifatet nærmest som en emosjonell kategori 

som er løftet over stater og landegrenser. Tanken om å bli en del av et omfattende ummah, 

som en slags virtuell islamsk nasjon kan derfor oppfattes som mer appellerende blant yngre 

muslimer, enn for førstegenerasjonsinnvandrere.278 Islam Net og Hizb ut-Tahrir spiller bevisst 

på følelsen om utenforskap i sin rekrutteringsstrategi ved å tilby en sterk gruppeidentitet rundt 

det å være muslim, med løsninger og handlingsmønstre.279 Hizb ut-Tahrir skriver at «En 

muslim har kun et ansikt, og uansett hvor muslimen er henne, så bærer han og hun den samme 
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identitet, fordi alt det, man gjør, og alt, det, man siger, skal være basert på islam».280 

Gruppeidentiteten er også en form for depersonalisering. Organisasjonene fremstiller en 

prototype-identitet med underlagte normer som tilhengerne forventes å følge, nærmest som en 

standardisert mal.281 Hee beskriver tilhengerne av Hizb ut-Tahrir som «hungrende etter en 

identitet» og at «Partiet presenterede os for en hel pakke bestående af troen, en politisk 

overbevisning og et stærkt, socialt fællesskab, som vi tog imod med glæde».282  

 

Alle grupper dannes i grensedragning mellom gruppen og resten av verden, og er avhengig av 

sosial eksklusjon for å eksistere. Derfor er kontrasten til de som ekskluderes viktig for at 

Islam Net og Hizb ut-Tahrir kan definere hvem de selv er. Dette inkluderer storsamfunnet, 

muslimer med en annen religiøs og politisk oppfatning og det subtile skillet islamistiske 

organisasjoner imellom.283 En slik grensedragning kan ifølge den tyrkiske statsviteren Bahar 

Rumelini enten være praksis-orientert gjennom stigmatisering basert på oppførsel, eller 

begrunnet i egenskaper som ansees som permanente som etnisitet eller hudfarge.284 Ettersom 

Islam Net og Hizb ut-Tahrir er tverretniske grupper med et overordnet mål om å spre islam til 

hele verden er det helt elementært at stigmatiseringen av utgruppen er knyttet til oppførsel og 

praksis som kan endres.285 Gjennom en slik grensedragning har alle mulighet til å bli en del 

av det muslimske ummah ved å kun endre praksis. Dette utgjør selve essensen i dawa.286  

 

Islam Net adresserer sine egne medlemmer som «Allahs utvalgte gruppe», samtidig som de 

driver en form for anti-vestlig stigmatisering hvor rusmisbruk, familieoppløsninger og 

homofili karakteriseres som Vestens forfall.287 Inngruppen er grunnleggende avhengig av å 

favorittiseres, samtidig som at utgruppen stigmatiseres gjennom etnosentrisme og negative 

kjennetegn.288 I likhet med andre sosiale bevegelser har Islam Net og Hizb ut-Tahrir utviklet 

sterke identitetsmarkører som kan styrke tilhørighetsfølelsen og knytte tilhengerne tettere 

sammen, ved å skape et visuelt skille mellom inn- og utgruppen. Klesdrakt og skjeggvekst er 

sentralt for å markere grensene og identifisere gruppeidentitet.289 Islam Net har på sine 
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nettsider under spørsmål og svar om Islam oversatt en fatwa som understreker at «Å gjøre 

narr av skjegg eller klær hvis lengde osv. er i samsvar med sunnah, eller andre aksepterer ved 

sunnah, gjør en person til kafir (..)».290 Slik kan identitetsmarkører også bidra til å 

delegitimere utgruppen. Ifølge Linge deler medlemmene av Islam Net «islamsk ikonografi» i 

form av «islamske plakater» som blant annet «islamsk manga» i ekkokammer på sosiale 

medier, hvor tilhengerne nærmest kappes om å fremstå som den mest troende.291  

 

Medlemmer av Hizb ut-Tahrir kan fritt bestemme egne antrekk og utseende innenfor partiets 

retningslinjer. De kvinnelige medlemmene er pålagt å bruke jilbab (et langt løst ytterplagg 

som dekker fra skuldre til anklene) og hijab.292 De mannlige medlemmene skal kles i bukse 

og skjorte. Til tross for at det ikke finnes noe formelt krav om farge i partilitteraturen har 

medlemmene siden 2004 kledd seg i svart og hvitt på ulike partitilstelninger. Ifølge Sinclair 

har disse fargene en symbolsk betydning ettersom det sorte flagget representerer jihad og det 

hvite kalifatet.293 Frem til 2001 benyttet de sertifiserte medlemmene partilogoen som en del 

av klesdrakten på store arrangementer. Etter 2001 begynte de fullverdige medlemmene å kle 

seg likt for å subtilt symbolisere sin status. Sertifiserte kvinnelige medlemmer kan for 

eksempel identifiseres basert på stilen til jilbaben eller måten hijaben er knytt på, men også 

basert på farge og kvaliteten på stoffet.294  

Demografi 

Mobiliseringspotensialet tydeliggjør hvilke rammer organisasjonene har å forholde seg til og 

kan arbeide innenfor. Verken Hizb ut-Tahir eller Islam Net praktiserer offentlige 

medlemslister, det finnes derfor ingen eksakte tall på den sosioøkonomiske og demografiske 

distribusjonen av medlemmene. Oppgaven tar utgangspunkt i kategoriseringen gjort av 

Grøndal, Rasmussen & Sinclair i boken Hizb ut-Tahrir i Danmark, hvor 

mobiliseringspotensialet grovt deles i tre dynamiske kategorier.295 Kategorisering er 

hensiktsmessig for å tydeliggjøre forskjeller og likheter mellom organisasjonenes målgrupper. 

Hvilke faktorer potensielle rekrutter vektlegger i sitt valg om deltagelse, kan til en viss grad 
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generaliseres i henhold til kategoriene. Ettersom tilhengerne danner et sammensatt bilde, 

finnes det alltid noen som ikke passer inn i en slik kategorisering.   

Den første kategorien består av unge muslimer fra hjem med svake eller ingen religiøse 

tradisjoner. 296 Ifølge Grøndal (et al.) har denne gruppen lite kunnskap om islam før møte med 

organisasjonen, og svakere forutsetninger for å oppdage gruppens radikale tolkning.297 

Medlemskap i Hizb ut-Tahrir og Islam Net kan tolkes som et generasjonsfenomen. Unge 

medlemmer bruker all sin tid, energi og ressurser på organisasjonen i en periode av livet, før 

de beveger seg videre til utdanning, arbeid og familieliv.298 Hovedandelen av medlemstaben 

til Islam Net er mellom 16-25 år.299 Gruppen uttrykker likevel et ønske om å rekruttere 

innenfor alle aldersgrupper. Fahad Qureshi er tydelig skuffet over manglende engasjement 

blant et mer voksent publikum.300 Dette kan skyldes at konvertering, i form av religiøs 

vekkelse, oftest skjer i ungdomsårene, som en del av søken etter en identitet.301 Dette 

samsvarer med psykolog Erik Eriksons identitetsteori hvor ideologi kan assistere 

ungdommene i identitetsdannelsen.302  

I kontrast søker Hizb ut-Tahrir hovedsakelig medlemmer mellom 20-25 år. Til tross for at det 

finnes yngre sympatisører og medlemmer, særlig blant kvinnene hvor flesteparten er 

tenåringer, noen helt ned i 15 årsalderen. Selv om partiet har medlemmer i 60 årene og i 2003 

en sympatisør på 77 år, så rekrutteres det ikke aktivt blant endre mennesker.303 Erfaringer fra 

den britiske Hizb ut-Tahrir grenen viser at medlemmene gjennomsnittlig forlater 

organisasjonen etter 5-7 år. Oftest fordi karriere, ekteskap og familieliv prioriteres ovenfor det 

krevende partiarbeidet.304 Det betyr nødvendigvis ikke at individet avviser det islamistiske 

tankegodset. Ifølge Grøndal (et al.) er det flere som sympatiserer med gruppen etter å ha 

avsluttet medlemskapet.305 I likhet med enhver generasjonsorganisasjon er Islam Net og Hizb 

ut-Tahrir avhengig av kontinuerlig rekruttering.306  
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Organisasjonene forsøker ved hjelp av ulike tilnærminger å appellere til unge mennesker ved 

å ta del i dansk/norsk ungdomskultur. Hizb ut-Tahrir forsøker å tilrettelegge normer og regler. 

Partiet tillater blant annet røyking og ikke religiøs musikk. I tillegg kan mann og kvinne 

oppholde seg alene på offentlig sted, med forbehold om å diskutere ekteskap.307 Dette er et 

mer liberalt ståsted enn hva flere innvandrerfedre innehar. I kontrast mener Islam Net at 

telefonsamtaler er forbeholdt forlovede om temaer omkring forlovelsen, og at kommunikasjon 

før et eventuelt frieri bør foregå via brev.308 Medlemskap i Hizb ut-Tahrir kan dermed 

fremstås som en form for ungdomsopprør.309 Imidlertid har verken Islam Net eller Hizb ut-

Tahrir dårlig rykte blant den muslimske foreldregenerasjonen. Det er heller ikke uvanlig at 

ungdommer kommer i følge med foreldre på store arrangementer i regi av organisasjonene. 

Islam Net tilpasses den unge medlemsmassen ved å kombinere religion og populærkultur.310 

Et godt eksempel er promoteringsplakaten til et arrangement Islam Net holdt i 2010 hvor det 

står: LOON From Puff Daddy`s Bad Boys «Bad Boy 2 Conscious Muslim». Avbildet er den 

forhenværende amerikanske rapartisten «Loon» som har konvertert til salafismen og tatt 

navnet Amir Junaid Muhadith.311 Bildet er sentrert rundt den mørke, tatoverte og muskuløse 

overkroppen til «Loon» og ikke det forminskede bildet av den hvitkledde gjenfødte Amir 

Junaid Muhadith.312 Islam Net forsøker å bruke artistens kjendisstatus og autoritet for å oppnå 

legitimitet og troverdighet. Artisten har gjennom sin status automatisk tillit hos ungdommene 

og derfor stor påvirkningskraft. For de yngste rekruttene kan den islamistiske identiteten 

presentert som «Loon» fremstå som en positiv rollemodell.313  

Både Islam Net og Hizb ut-Tahrir har en forholdsvis høy andel kvinner. I Islam Net er det en 

svak overvekt av kvinnelige medlemmer.314 I 2013 var en av de fire styremedlemmene 

kvinne.315 Hizb ut-Tahrirs relativt store kvinneavdeling, fremtrer som et særdeles dansk 

fenomen. I de andre parti-grenene, som den britiske, utgjør kvinnene familiemedlemmene til 

den indre mannlige medlemskretsen. I kontrast til Danmark hvor også ugifte kvinner uten 

familiære bånd i 15-30 års alderen er tilknyttet partiet. De fleste har flyktning- eller 
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innvandrerbakgrunn og kun få oppnår medlemsstatus.316 Dette kan vitne om at kvinnene har 

mindre kunnskap eller interesse for selve ideologien. En mannlig sympatisør uttrykte at flere 

av de yngre kvinnelige shabab (medlem av studiekretsene) oppfattes av mannlige medlemmer 

som «forvirrede teenagepiger, der var poptøser med affarvet hår og mavebluser i går og Hizb 

ut-Tahrir-tilhængere med lang frakke i dag.»317 Hizb ut-Tahrir blitt omtalt som en 

ekteskapsklubb innad i de muslimske miljøene, med henvisninger til at møtene er en mulighet 

til å møte jevnaldrende.318 Likevel kan ikke mobiliseringen til Hizb ut-Tahrir og Islam Net 

avfeies som et ungdomsopprør eller en ekteskapsklubb. 

Den andre kategorien består av unge etniske nordmenn eller dansker som velger å konvertere 

til islam. Konvertittene har høy status og innehar ofte lederposisjoner i det islamske 

samfunnet.319 De spiller en sentral rolle som talspersoner og tekstforfattere, og fremheves 

spesielt i sammenheng med da’wa- materialet.320 Ettersom konvertitter ofte opplever 

ensomhet, tar det ifølge Grøndal (et al.) kort tid fra konverteringen til innmeldingen i Hizb ut-

Tahrir.321 Et stort religiøst fellesskap og den daglige støtten i å overholde den islamske 

levemåten kan være en fremtredende motivator for konvertittene.322 I en løpeseddel distribuert 

av Hizb ut-Tahrir 2. oktober 2014 med overskriften «Påmindelse om pligten at støtte og 

omfavne vores nye muslimer», oppfordres muslimer eksplisitt til å sosialisere med 

konvertitter og hjelpe dem å overholde islamske normer.323  

Organisasjonene har ulike rekrutteringsstrategier og interesser når det gjelder konvertittene. 

Islam Net forsøker tilsynelatende å konvertere og rekruttere «alle» og arbeider mot et bredt 

segment. Hizb ut-Tahrir derimot er mer spisset og fokuserer på ressurssterke og 

innflytelsesrike personer. Muhammed Ali Hee skriver at «Ledelsen lagde godt nok vægt på, at 

vi skulle have fat i intellektuelle og meningsdannere i det danske samfund- altså ikke 

muslimer- for å skape sympati.»324 Flere av konvertittene i Hizb ut-Tahrir har tidligere har 

vært aktive i partier eller organisasjoner på venstrefløyen av politikken.325 I tusenårsskiftet var 

flere av konvertittene tidligere kommunister, og gjenkjente kapitalisme- og 
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globaliseringskritikken.326 Den danske avisen Information skriver i en reportasje fra Hizb ut-

Tahrirs stormøte i 2001: 

«En ung dansk nykommunist høster aftenens eneste bifald med en fordømmelse af de 

amerikanske bombardementer av Afghanistan: «vi er ikke enige om alt. Men at krigen dreijer 

sig om USA`s egne magtinteresser, er vi enige om, ligesom vi er enige om at bekæmpe den 

hetz-atmosfære, der er fulgt i kølevandet på terrorangrepet.»»327  

Det finnes retoriske likheter mellom revolusjonære grupper på venstrefløyen og Hizb ut-

Tahrir. Partiets ideologi er preget av et sterkt likestillingsideal, sosial rettferdighet og sosial 

forandring i form av en islamsk tredjevei.328 Selve navnet «Frigjøringspartiet» åpner også for 

assosiasjoner med sosialistiske konasjoner. Partiet var i utgangspunktet inspirert av en 

sosialistisk leninistisk oppfattelse om at revolusjonen av samfunnet skulle formidles til folket 

av en elite. Al-Nabhani (partiets grunnlegger) uttenkte ideologien i en tid preget av 

sekularisme, sosialisme og nasjonalisering, og var særlig inspirert av det syriske ba’th partiet 

som i 1950 årene hadde stor innflytelse i Jordan.329 Det er særlig kombinasjonen av 

revolusjon, likestilling og egalitarisme i partiideologien som er inspirert av sosialisme.330  

Islam Net arbeider aktivt med å konvertere den norske befolkningen på plattformer som 

FinnIslam331, FinnAllah,332 Muhammed333 og Konvertittguide for nye muslimer.334 Gruppen 

samarbeider også med New Muslim Academy335 og New Muslim Guide.336 Det holdes 

ukentlige kurs og selges konvertittpakker. I 2013 hevdet organisasjonen å ha konvertert over 

hundre etniske nordmenn til islam.337 I 2016 hevdet Qureshi at de hadde mistet tellingen.338 

Islam Nets egne tall og uttalelser må behandles kritisk. Konvertitter til islam utgjør på 

landsbasis omtrent 1,5 % av alle muslimer i Norge og nærmere 2,5% av danske muslimer.339  
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Islam Net publiserer en rekke «konvertitthistorier» på hjemmesiden. Om dette er ekte eller 

fiktive historier er i denne sammenhengen ikke av betydning. Det interessante er hvilke 

faktorer Islam Net vektlegger. Gjennomgående er følelsen av å ikke passe inn i det norske 

samfunnet og den vestlige ungdomskulturen. Skilte eller alkoholiserte foreldre er også en 

gjenganger.340 Hendelser som dødsfall i familien eller familiefeider kan skape en religiøs 

kognitiv åpenbaring hvor individer frekventerer islamistiske miljøer i håp om å finne 

meningen med livet.341 Søken etter noe mer og meningen med livet formidles i all 

propagandamaterialet rettet mot potensielle konvertitter. I teksten «Hvordan mitt indre ledet 

meg til Islam» begrunnes konverteringen med: «det var også det faktum at jeg følte hele 

verden var syk og at vi trengte veiledning på et eller annet vis. Alt var meningsløst for meg, 

hver dag måtte jeg stå opp til meningsløshet».342   

Den tredje kategorien består av unge velutdannede muslimer med enten flyktning- eller 

innvandrer bakgrunn. Dette innebefatter universitetsstudenter eller personer i godt betalte 

jobber som på overflaten er velintegrerte.343 Det er ikke uvanlig at islamistiske bevegelser er 

populært blant studenter og unge høyt utdannede personer. Dette har også vært tilfellet i 

Egypt, Sudan, Tunisia, Afghanistan, Iran, Tyrkia og Indonesia.344 Islam Net ble først 

grunnlagt som en studentorganisasjon og har siden dannelsen hatt nære bånd til 

studentmiljøet. Likevel fremstår ikke høyt utdannede personer som en preferanse slik det gjør 

i Hizb ut-Tahrir. Islam Net har avleggere i de fire største studentbyene: Oslo, Tromsø, Bodø 

og Trondheim.345 Til tross for avslag på søknad om studentforening, både ved HiOA og 

universitetet i Oslo i 2013, fortsatte organisasjonen å gjøre seg gjeldene i studentmiljøet. 

IslamNet Student Tromsø har forankring ved universitet i Tromsø og ble ikke berørt av 

forbudet.346  

I Hizb ut-Tahrir har utdannede medlemmer høy status, stiger raskt i gradene og har ofte 

lederstillinger.347 Rekrutteringen av velutdannede personer er et resultat av et strategisk skifte 

på starten av 2000 tallet. Tidligere hadde partiet arbeidet på gateplan med holdningen til en 

gruppe kriminelle andregenerasjonsinnvandrere i Nørrebro. Dette førte til at partiet fikk en 
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overvekt av småkriminelle dårlig integrerte tilhengere, noe som resulterte i negativ omtale. I 

respons endret ledelsen rekrutteringsstrategi.348 Hizb ut-Tahrir gikk over til å aktivt rekruttere 

medlemmer på universiteter, handelshøyskoler og gymnasier. Samtidig som de skjerpet 

medlemskravene og regulerte hvem som fikk medlemsstatus og tilgang til studiekretser og 

møter.349 Dette var imidlertid ikke et nytt fenomen for det internasjonale partiet og førte til at 

den danske rekrutteringstaktikken ble tilnærmet lik den tyske og den britiske. Partiet har vært 

aktivt tilstede på tannlegeskolen og medisinstudiet samt andre tekniske utdannelser i 

hovedstaden.350 Rekrutteringsforsøkene blir hovedsakelig rettet mot realfaglige 

studieretninger ettersom fagene ikke utfordrer partiets ideologi. Ifølge Hee ble spesielt 

humanistiske fag ansett som vanskelig ettersom de setter mennesket i sentrum.351  

Endringen i rekrutteringsstrategien må også sees i sammenheng med en studietur den danske 

parti-grenen hadde til Palestina i 1999 hvor Issam Amireh kritiserte Muhammed Ali Hee og 

hans følge for å ikke ha utdanning. Amireh er selv utdannet innen økonomi og 

administrasjon.352 Medlemmene av den danske grenen hadde ifølge Hee unngått utdanning 

basert på deres tolkning av loven som forbyr at menn og kvinner oppholdes i samme rom i 

private sammenhenger.353 I boken Avhopperen skriver Hee at den danske grenen reviderte 

tolkningen av loven fordi Amireh mente at utdanning var viktig for partiets medlemmer.354  

Unge velutdannede muslimer som på overflaten er integrerte kan ifølge Grøndal (et al.) være 

av oppfatningen av at det danske og norske samfunnet er bygget på overfladiske verdier. 

Islam Net spiller derfor på behovet om å «redde» andre muslimer som lokkes av alkohol, 

løssluppenhet, materialisme og andre bunnløse verdier.355 Dette utgjør selve budskapet i 

videoen «Da`wah: vår identiet- Fahad Qureshi»:  

De er ute å fester de er ute og drikker, ute og bruker dop. Våre egne søstre våre egne brødre, 

våre egne familiemedlemmer, våre egne slektninger. Og hvis vi lar dem fortsette i den 

retningen (..) hva vil skje med deres barn hvis vi ikke hindrer dem i å gå i den retningen? De 

kommer til å forlate religionen. Så mye haram som inviter oss vekk fra Allah, og våre egne 

blir et offer for det om vi forlater dawa»356 
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Ifølge Quintan Wiktorowicz har relativ deprivasjonsteori tilbøyelighet til å stemple 

medlemmene som «dysfunksjonelle individer» og dermed overse muligheten for at høyt 

utdannede mennesker handlet basert på egeninteresser.357   

Teorier om identitetskriser fremprovosert av kognitive åpninger eller kulturell belastning tar 

utgangspunkt i individets psykologiske tilstand, i forsøket på å identifisere og forklare 

mobiliseringsgrunnlaget. Oppslutningen fremstår som en konsekvens av en stadig mer 

selvbevisst ungdomsgenerasjon. Til tross for at sosiokulturelle faktorer som utenforskap og 

diskriminering, kan være medvirkende til at individet er villig til å lytte til radikale budskap, 

så leder ikke det automatisk til deltakelse. De psykologiske faktorer utgjør en viktig rolle i 

forklaringen på hvorfor personer velger å melde seg inn i Hizb ut-Tahrir og Islam Net, men 

kan ikke alene forklare medlemsveksten eller hvorfor individet valgte akkurat den gruppen til 

fordel for andre samtidige organisasjoner.358 Marginalisering og diskriminering kan ikke 

utgjøre de prinsipielle motivene for islamistisk mobilisering, ettersom de ikke er særegent 

islamistiske. Det må være noe med selve ideologien som appellerer. De islamistiske 

organisasjonene presenterer et alternativ til Vestens kapitalisme, verdenssyn og lovsystem. 

Ideologien har tilført et ekstra menings-aspekt i forståelsen av mobilisering. Årsakene er ikke 

ideologisk i generell forstand men sentrert rundt ideer, sosiale roller og kulturell identitet. 

Teorier om identitetskriser kan likevel ikke falsifiseres fordi de er basert på følelser og tanker 

som formes i hvert enkelt sinn, noe som gjør også det vanskelig å etterprøve.359  

Oppgaven tar derfor utgangspunkt i at tilhengerne hadde en overbevisende grunn til å støtte 

organisasjonen, som ikke kan begrunnes ut i fra mangel på forståelse eller deprivasjon.360 

Teorier om mobiliseringsstrukturer, politiske mulighetsstrukturer og rammekonstruksjoner gir 

et tydeligere bilde av medlemmenes egeninteresser, ettersom de er basert på 

rasjonalitetsteorien som fokuserer på individets rasjonelle valg fremfor hvordan individer lar 

seg overtale.361 Rammeteorier og sosialiseringsprosesser er konstruktive tilnærminger som 

kan bidra i forståelsen på hvordan identitet kan ta en islamistisk form. Sosial mobiliserings 

teorier fremstiller en mer helhetlig forståelse av fremveksten til Islam Net og Hizb ut-Tahrir, 

fordi de belyser hvordan bevegelsene endret sine valgkretser og sitt eget miljø. 
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Kapittel 3. Mobiliseringsstrukturer  

Ressursmobiliseringsteorier er sentrale i analysen av sosiale bevegelser. Til tross for at mye 

av forskningen på islamsk aktivisme ikke direkte benytter ressursmobiliserende teorier, 

vektlegges viktigheten av organisatoriske ressurser.362 Organisatoriske ressurser forstås her 

både i form av materiell og medlemmer. Ressursmobiliseringsteorier deles inn i 

mobiliseringsstrukturer og politiske mulighetsstrukturer, to prosesser med et gjensidig 

avhengighetsforhold. I kontrast til sosiopsykologiske perspektiver fokuserer 

ressursmobiliseringsteorier på strukturelle faktorer som hvilke ressurser kollektivet har 

tilgjengelig og posisjoneringen av individer i sosiale nettverk.363 Mobiliseringsstrukturer har 

en meso-orientert tilnærming som undersøker de kollektive byggeklossene omtalt av den 

amerikanske sosiologen Doug McAdam (et al.) som; “those collective vehicles, informal as 

well as formal, through which people mobilize and engage in collective action.” 364 

Mobiliseringsstrukturer fokuserer på interaksjonen mellom individer. Hizb ut-Tahrir og Islam 

Net må forstås som et nettverk av individer.  

Nettverksteorier anser bevegelsen som et logisk og rasjonelt subjekt som aktivt og strategisk 

tar avgjørelser basert på egeninteresser.365 Hvilke rekrutteringsplattformer og 

kommunikasjonsmidler som benyttes avhenger av kostnadsfordelene, hvor fordelene veies 

opp mot ulempene.366 Risiko- og kostnadsvurderingene er en individualisert og relativ prosess 

som endres på tvers av regioner og i løpet av bevegelsens syklus, noe som kan skape 

implikasjoner for mobiliseringskampanjer. Islam Net og Hizb ut-Tahrir kan direkte og 

indirekte påvirke balansen gjennom faktorer som timing, valg av kommunikasjonskanal og 

rekrutteringsplattform.367 Organisasjonene forsøker å fremstille fordelene med deltagelse og 

ulempene ved avståelse som så høye som mulig, og parallelt beskrive kostnadene ved 

deltagelse og fordelene ved avståelse som så lave som mulig.368 Forholdet mellom kostnader 

og fordeler er ikke en ensidig prosess og må forstås i forhold til politiske mulighetsstrukturer -

interaksjonen med samfunnet og den nasjonale konteksten. 

                                                 
362 Wiktorowicz, “Islamic Activism and Social Movement Theory: A New Direction for Research”, 196   
363 Klandermans, “Mobilization and Participation”, 583 
364 McAdam, McCarthy & Zald. “Introduction: Opportunities, mobilizing structures and framing process”, 3  
365 Meijer, “Taking the Islamist Movement Seriously”, 281  
366 Neumann & Rodgers, “Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe”, 8 
367 Klandermans, “Mobilization and Participation”, 588 
368 Ibid., 588 



45 

 

Organisasjonsoppbyggelse 

Relasjonen mellom individet og organisasjonen har direkte betydning for rekrutteringen, både 

i form av organiseringen og utbredelsen av ideologien.369 Gruppens sammensetning kan 

påvirke rekrutteringsmønstrene og måloppnåelsen. I likhet med de fleste sosiale grupperinger 

praktiserer Islam Net og Hizb ut-Tahrir en form for grensesetting. Det forsøkes å rekruttere 

medlemmer som er sannsynlige til å styrke gruppen, fremfor å skade den.370 Grensesetting 

kan være effektivt ettersom den fokuserer på oppdagelse og utvelgelse av potensielle 

medlemmer, men dette medfører også to sentrale utfordringer.371 For det første kan 

organisasjonene oppleve manglende gehør blant verdifulle kandidater som ikke identifiserer 

seg med gruppen. For det andre har individets relasjon til organisasjonen langt flere 

dimensjoner enn kun medlem versus ikke-medlem. Det finnes for eksempel potensielle 

medlemmer, sympatisører, sertifiserte medlemmer og tidligere medlemmer.372 Gruppen er 

derfor ikke kun avhengig av å kontrollere grensen til utgruppen, men må også kontrollere 

posisjoneringen av tilhengerne i inngruppen. Rekrutteringen av nye medlemmer kan påvirke 

gruppesammensetningen og sosialiseringsprosessen. Det gjelder å balansere opprettholdelsen 

av gruppesammensetningen i forhold til intensiteten i inkludering- og 

ekskluderingsprosessene.373 Organisasjonsstrukturen, sett i sammenheng med hvilke midler 

Islam Net og Hizb ut-Tahrir benytter for å kontrollere hvem som får innpass i gruppen og 

ikke, kan dermed gi innsyn i medlemskriterier og graden av sosial kontroll.  

Hizb ut-Tahrir skiller seg fra konkurrerende grupperinger ved at de er vesentlig mer 

organiserte, strukturerte og hierarkisk oppbygd enn for eksempel Kaldet til Islam, Muslimsk 

Ungdomscenter (MUC) og Dawah-centret.374 Som en internasjonal organisasjon styres alle 

Hizb ut-Tahrirs avdelinger konsistent og ensrettet. I praksis er alle interne partiaktiviteter, så 

vel som eksterne aktiviteter rettet mot offentligheten, de samme i alle avdelinger.375 Den 

toppstyrte organisasjonen er sentrert rundt en internasjonal leder (amiren). Det internasjonale 

lederskapet i Amman formulerer spesifikke strategier og retningslinjer for de enkelte 

nasjonalutvalgene.376 Under Amiren er det tre nivåer. Det første er provinsielle eller nasjonale 
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utvalg med en ledelse bestående av 5-10 personer.377 Disse har myndighet til å handle på 

vegne av det internasjonale lederskapet, og har autonomi til å tilpasse propagandamateriale i 

henhold til den nasjonale konteksten.378 Det andre organisatoriske nivået består av et 

lokalutvalg på fire personer som dekker byer eller byområder. Det tredje og siste nivået er de 

utallige studiekretsene, hvor 5 personer og en leder (Mushrif) utgjør selve inngangsportalen til 

organisasjonen.379  

Organisasjonsstrukturen til Hizb ut-Tahrir kan ligne en franchise modell, da den danske 

grenen er «eid» og kontrollert av hovedsetet i Amman. Dette har både fordeler og ulemper. 

Handlingsrommet og rekrutteringsstrategiene til lokale ledere kan påvirkes av den 

internasjonale strukturen.380 Materialet fra det internasjonale lederskapet er ikke alltid 

anvendelig i en dansk kontekst. Et godt eksempel er en løpeseddel fra 31. mars 2002 som 

oppfordret til drap på jøder «Og dræb dem, hvorend I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de 

fordrev jer».381 Dette kostet den danske medierepresentanten en dom for rasisme. Avdelingen 

i Storbritannia derimot distribuerte aldri løpeseddelen.382 På en annen side kan det å være 

affiliert med en internasjonal organisasjon bidra i positiv forstand ved å tilføre legitimitet og 

tyngde.383 Det kan forventes at eldre organisasjoner er bedre på ressursmobilisering, basert på 

antagelser om at synlighet og legitimitet er utslagsgivende faktorer.384 Slike perspektiver antar 

at desto lengre en gruppe har eksistert, jo bedre er den på å mobilisere ressurser.385  Dermed er 

yngre grupper, som Islam Net, spesielt sårbare.  

Islam Net representerer det første organisatoriske uttrykket for tradisjonell salafisme i 

Norge.386 Organisasjonen har karakteristikker som samsvarer med Jensen og Østergaards 

beskrivelse av nettverksstrukturer i salafi-grupperinger som løst, uformelt, desentralisert og 

segmentert.387 Likevel har Islam Net etablert flere lokallag som kontrolleres med fast hånd av 

moderorganisasjonen, etter hva som kommer frem av styrevedtektene.388 Bangstad og Linge 

beskriver organisasjonsstrukturen som følgende: «bevegelsen er til tross for en retorisk 
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tilslutning til en islamsk egalitær etos på ingen måte demokratisk styrt: Ledelsen er sterkt 

sentralisert og domineres av unge menn i kretsen rundt Fahad Qureshi.»389 Ved å være mindre 

hierarkisk organisert har Islam Net også større evne til å tilpasse mobiliseringsstrukturen etter 

de endrede omgivelsene.  

Til tross for at Islam Net er landets ledende muslimske ungdomsorganisasjon er det grunn til å 

anta at det er en langt mindre medlemskjerne som kan karakteriseres som dedikerte 

salafister.390 Det er antakelig en fast indre krets bestående av styremedlemmer, undervisere og 

personer aktive i organisering av ulike arrangementer, prosjekter, vedlikehold av nettsider og 

multimedia samt annet frivillig arbeid. Det betyr at en overvekt av medlemmene er løst 

tilknyttet, kommer sporadisk på arrangementer og aktiviteter, og er mindre aktive på Islam 

Nets sosiale medier. Derfor er det ikke nødvendigvis en entydig sammenheng mellom individ, 

gruppe og ideologi.391   

Det at Islam Net har flere løst tilknyttede medlemmer er en følge av medlemskriteriene. Der 

Hizb ut-Tahrir fokuserer på kvalitet søker Islam Net kvantitet. Muligens en av de mest 

effektive mobiliseringsstrategiene adoptert av Islam Net, er at de tillater personer å bli 

medlem uten noen form for ideologisk forpliktelse. Terskelen er lav og medlemskriteriene er 

nærmest umerkelige, noe som gir Islam Net svak til ingen kontroll over 

gruppesammensetningen. For å bli medlem av organisasjonen må personen fylle ut et skjema 

med grunnleggende personopplysninger og etablere en avtalegiro hvor det doneres minst 100 

kroner i året.392 Ettersom Islam Net tillater «inaktive» medlemskap kan det i enkelte 

sammenhenger være hensiktsmessig å forklare medlemmene basert på hvem som er aktive 

deltakere og ikke. I den forstand er Islam Net forholdsvis lik andre sosiale bevegelser, i 

motsetning til Hizb ut-Tahrir som fremstår som en profesjonelt strukturert organisasjon med 

tydelig skille mellom medlem og ikkemedlem. Forskjellene illustrerer at konseptet 

«medlemskap» vektlegges ulikt av forskjellige organisasjoner og innebærer ulike nivåer av 

organisasjonsforpliktelse.  

Hizb ut-Tahrir kontrollerer nøye hvem som blir sertifiserte medlem. Alle medlemmer uansett 

ansiennitet tilhører en studiekrets. Her plasseres også alle potensielle medlemmer.393 
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Konvertitter har høy status og blir plassert i kretser med seniormedlemmene.394 Kvinnene har 

egne adskilte studiekretser.395 Hvorvidt personen oppnår et medlemskap avhenger av 

prestasjonene og innsatsen i studiekretsene.396 Underviserne rapporterer tilbake til 

lokalkomiteen. Lokalkomiteen vurderer hvilke rekrutter som har potensiale og som med tiden 

kan bli potensielle medlemmer.397 Dersom underviseren (Mushrif) mener at innsatsen ikke er 

tilfredsstillende nok, noe som kan innebære mangel på punktlighet, antydning til manglende 

entusiasme, eller uvilje til å studere det partiet anser som en nødvendig mengde kunnskap- vil 

rekrutten motta en advarsel.398 Dersom holdningen vedvarer blir personen utesteng for videre 

deltagelse. Det er nettopp her selve eksklusiviteten til partiet etableres.399 Mohammed Ali Hee 

beskriver sin opplevelse som følgende «jeg tabte mig selv i den berusende fornemmelse af at 

være en del af en udvalgt elite (..)».400 Den eksklusive medlemsstatusen bidrar også til å 

styrke de solidariske båndene.401  

I studiekretsene blir nye rekrutter og eldre medlemmer undervist i al-Nabhani`s lære.402 Al-

Nabhani forklarer i boken Concept of Hizb ut-Tahrir at undervisningen i studiekretsene skal 

være en kulturell prosess.403 Mellom 500-600 personer deltar i studiekretser i regi av danske 

Hizb ut-Tahrir og det kan ta flere år før personen blir sertifisert medlem.404 Personer som 

deltar i den organiserte undervisningen kalles shabab, som på arabisk betyr ‘unge’.405 Alle 

potensielle medlemmer må studere de tre bøkene partiet omtaler som «grunnbøker», 

bestående av «Islams System», «Hizb ut-Tahrirs Opfattelser» og «Partistruktureringen».406 

Selve sertifiseringen er en formell seremoni hvor medlemmet avlegger Qassam- en ed som 

sverger troskap til Hizb ut-Tahrir i Allahs navn.407 Medlemmene må betale ti prosent av sin 

nettolønn hver måned til organisasjonen. Pengene som egentlig skal gå til partiet i Danmark 

sendes ofte til grener i Midtøsten.408  
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I oppstartsfasen, på slutten av 90-tallet var det forholdsvis enkelt å oppnå fullt medlemskap og 

en betroende stilling, ettersom partiet manglet hender og ressurser.409 Dette ble endret under 

omleggingen av rekrutteringsstrategiene på tidlig 2000 tallet. Britiske Maajid Nawaz kom til 

Danmark i år 2000 for å organisere studiekretsene. Siden den tid har den danske grenen også 

mottatt hjelp av den tyske vedrørende undervisning i partilitteraturen.410   

Studiekretsene forbindes med hemmelighetskremmeri og strenge restriksjoner. 

Undervisningen finner som regel sted enten hjemme hos underviseren eller i en lokal moske, 

hvor det er ingen forstyrrelser eller lange ører.411 I studiekretsene undervises det også om 

hvordan partiets argumenter skal struktureres slik at det resonerer med et større publikum.412 

Elevene lærer at det ikke finnes grenser for hva de kan oppnå med ord og diskusjoner, fordi 

gud er på deres side.413 Tilhengerne blir opplært i hvordan nyheter om diskriminering og 

undertrykkelse kan selges med ideologien gjennom en offergjøring av muslimer.414 

Konvertittene blir også trent i å bruke deres egen bakgrunn for å imponere personer som er 

født muslimer. Tanken er at konvertitten skal fremstå som en så dydig og from muslim, at 

andre muslimer føler de kan forbedre seg.415  

Undervisningen vedvarer helt til hvert eneste medlem har funnet tilfredsstillende svar på alle 

spørsmål og har akseptert organisasjonenes «narrativ».416 Da er individet ifølge Hizb ut-

Tahrirs terminologi ‘smeltet sammen med partiet’. Beskrevet i teksten om Hizb ut-Tahrirs 

endringsmetode som «måden, hvorpå partiet optager personer, er via deres tilslutning til den 

islamiske ‘aqeedah (livsanskuelse), modenhed i partiets thafaqah (litteratur og kultur) og 

adoptering af partiets tanker og meninger».417 For kun da er det sikkert at personen også er i 

stand til å svare alle utenforstående på spørsmål angående islam og behovet for kalifatet.418  

Medlemskriteriene til Hizb ut-Tahrir samsvarer med Roys observasjoner om at “faith and 

commitment increasingly have to be proven in order to become a member of a religious 

community signals that cognitive dissonance can play an essential role in the emergence of 
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radicalisation”.419 Kognitiv dissonansteori refererer til et psykologisk fenomen hvor personens 

oppførsel er i konflikt med dens holdninger og meninger. En typisk respons er ifølge den 

amerikanske psykologen Leon Festinger at personen sakte begynner å tro på det han/hun 

sier.420 Dersom personen uttrykker holdninger av en radikal karakter, vil personen i økende 

grad begynne å tro på legitimiteten i budskapet. En annen respons kan være å over-

legitimere.421 På grunn av kognitiv dissonans kan radikaliserte personer bli mer forpliktet til 

deres radikale synspunkter eller nettverk.422  

Hizb ut-Tahrir forsøker å opprettholde medlemmenes motivasjon ved hjelp av små 

påminnelser om arbeidets betydning. Den amerikanske sosiologen og statsviteren Charles 

Tilly, argumenterer for at individet kun deltar i kollektive handlinger dersom personen 

opplever at deltagelsen har betydning i en kollektiv sammenheng.423 Basert på intervjuer av 

medlemmer utført av Sinclair, kan påminnelser komme i form av tekstmeldinger fra et 

medlem høyere oppe i hierarkiet som slutter med ordene «do not stop on the way».424 I 

overført betydning indikerer frasen at individet har et viktig oppdrag og at hvert sekund 

teller.425 For Hizb ut-Tahrir betyr hvert nytt medlem et steg nærmere reetableringen av 

kalifatet.426  

Målet er at deltagerne selv skal danne nye studiekretser bestående av personer i deres egen 

omgangskrets.427 Studiekretsene skaper en myk ideologisk overgang ved å bygge bro mellom 

individets «sivile» liv og livet i organisasjonen.428 Det uklare skillet gjør det mulig for partiet 

å dra fordeler av medlemmenes personlige nettverk, ressurser og kontakter som tilsynelatende 

ligger utenfor organisasjonen.429 Ved at medlemmene blander organisasjonens aktiviteter med 

sitt privatliv gjør at omgangskretsen også berøres, noe som fører til at budskapet 430 til Hizb 

ut-Tahrir blir effektivt formidlet på en troverdig måte. 
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Hizb ut-Tahrirs selvforståelse er inspirert av tradisjonelle «crade parties» som finnes i 

marxist-leninistisk tradisjon, men som også er velkjent i Midtøsten i form av det Muslimske 

Brorskapet, som også har en slik fremtoning. Karakterisert av en elitistisk tankegang om at en 

utvalgt elite har ansvaret for å utdanne massene.431 Både medlemmer og tidligere medlemmer 

refererer til Hizb ut-Tahrir som et subjekt og unngår å bruke navnet på individer. Det er alltid 

Hizb ut-Tahrir som sier eller gjør noe, aldri enkeltindivider.432 Det at medlemmene ser 

organisasjonen som en helhet kan være et uttrykk for hvor sterkt ideologien rår.433 

Toppstyringen, konsensusbegrepet og medlemmenes «sammensmeltning med partiet» 

gjenspeiles i at det er forbudt for medlemmer og deltagere i studiekretsene å uttale seg til 

medier om partiets interne forhold. For slike oppgaver har partiet utnevnt en presseansvarlig, 

for å unngå at individer uten full forståelse for partiets ideologiske grunnlag skal uttrykke seg 

offentlig.434 I tillegg forsikre at pressen ikke misbruker interne uoverensstemmelser innad i 

partiet. Den samme strategien er også utbredt på den ytre venstrefløy.435  

Et av partiets største styrker er at det aldri har vært noen form for kultlignende lederdyrkelse. 

Verken al-Nabhani eller hans etterfølgere har på noe tidspunkt fullstendig personifisert partiet 

eller ideologien.436 Hizb ut-Tahrir har vært oppmerksomme på å unngå persondyrkelse og har 

alene fokus på det ideologiske tankegodset og ikke på noens personlighet eller livsførsel. 

Partiet unngår å knyttes til individer for å ikke lide ved deres bortgang, ideologiske verker og 

bøker derimot er uendret uansett dødsfall i ledelsen.437 I kontrast har Islam Net en kultkultur 

og er sterkt sentrert rundt lederen og grunnleggeren, Fahad Qureshi. En slik lederstruktur kan 

skape fremtidige kontinuitetskriser og har en iboende usikkerhet.438 Karismatiske ledere og 

innflytelsesrike nettverksmedlemmer kan utøve sterk innflytelse på generell meningsdannelse 

og oppførsel i nettverket. Dersom den karismatiske lederen faller bort, forsvinner også den 

personlige tilnærmingen og det følelsesmessige båndet mellom lederen og tilhengerne.439  

De organisatoriske forskjellene mellom Islam Net og Hizb ut-Tahrir er svært fremtredende. 

Det er derfor nødvendig å skille mellom organisasjoner med lave kostnader/risiko versus 
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organisasjoner med høye kostnader/risiko. Kostnader forstås her som utgifter i form av tid, 

penger og energi. Risiko er knyttet til farer både juridisk, sosialt, fysisk eller i økonomisk 

forstand.440 McCarthyism er eksempel på lave kostnader og høy risiko. Frivillig arbeid for 

hjemløse kan ha lav risiko, men være kostbart. Poenget er at enkelte organisasjoner eller 

aktiviteter er mer kostbare eller risikable enn andre.441 Risiko og kostnadsvurderinger er 

sentrale i rekrutteringsprosessen.442 Islam Net har både lave kostnader og lav risiko, 

organisasjonen krever forholdsvis lite av medlemmene. Hizb ut-Tahrir derimot har høye 

kostnader både i form av tid, penger og energi, noe som er typisk for organisasjoner med en 

gradvis rekrutteringsprosess.443 Organisasjonen kan også defineres som høyrisiko basert på at 

partiet opprettholder en grad av isolasjon fra utenforstående, inkludert eksterne 

familiemedlemmer. Dette er hva Coser (1974) omtaler som «greedy institutions» ettersom de 

krever deltagernes tid, innsats og lojalitet.444 I organisasjoner som Hizb ut-Tahrir, med høye 

kostnader og til dels høy risiko, vektlegges sosialiseringsprosesser og sosiale relasjoner i 

større grad, enn i Islam Net som kan karakteriseres som en lavterskelgruppe.  

Høye kostnader betyr ikke nødvendigvis lavere deltagelse.445 Forsking utført av Moran et al. 

viser at personer med høyere utdanning er mer sannsynlig til å gi tid, og at personer som 

bruker mye tid på organisasjonen også gir mer penger.446 Likevel er Hizb ut-Tahrir avhengig 

av individer med «biographical avalability». Det vil si individer som ikke har «forstyrrende» 

forpliktelser i form av ekteskap, fulltidsansettelse eller familieliv.447 Summen av slike faktorer 

kan påvirke kostnad og risikoberegning. Individer med forpliktelser og begrensninger er 

mindre sannsynlige til å delta i aktivisme, til tross for at de er en del av 

mobiliseringspotensialet og utsatt for rekrutteringsforsøk.448 Forholdet mellom organisasjonen 

og dens medlemmer må konstant tilpasses og opprettholdes. Individets behov kan endres med 

tiden. Til tross for at organisasjonens overordnende mål er konstante, er taktikkene og 

fremgangsmåtene basert på politiske mulighetsstrukturer. Derfor kan personer i 30 årene falle 
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fra Islam Net og Hizb ut-Tahrir, fordi organisasjonen ikke oppfyller behovene eller 

kravene.449   

Sosialiseringsprosessen representerer ofte et av de siste stegene i rekrutterings- og 

overbevisningsprosessen og iverksettes dersom individet responderer positivt på 

rekrutteringsforsøkene.450 Sosialiseringsprosessen foregår simultant som individet studerer og 

investerer i ideologien gjennom mikromobilisering i form av en til en interaksjon, 

diskusjoner, foredrag, selvstendig lesning, sosiale arrangementer, protester og andre 

aktiviteter i regi av organisasjonen.451 Sosialiseringsprosessen er derfor avhengig av en rekke 

forutgående prosesser. Dersom individet ikke er mottakelig for budskapet eller avviser 

bevegelsen, vil den heller ikke delta i aktiviteter i regi av organisasjonen.452 Det varierer også 

hvor lenge undervisningsfasen kan pågå før medlemskap blir et spesifikt krav. I motsetning til 

Islam Net som ikke har tatt noen forbehold i forhold til «snyltere», har Hizb ut-Tahrir løst 

problematikken ved å strengt regulere innsynet gjennom den hierarkiske 

organisasjonsstrukturen. 

Den potensielle rekrutten gjennomgår tre psykologiske stadier under sosialiseringsprosessene: 

evaluering, forpliktelse og rolleovergang.453 Denne modellen er ikke unison, men kan på et 

overordnet nivå bidra til forståelsen av sosialiseringsprosesser og dens betydning ved å 

forklare interaksjonen mellom rekrutten og gruppen.454 Det første stadiet innebefatter 

rekruttens og gruppens evne til å evaluere fortiden, nåtiden og fremtiden, for hvorvidt 

individet kan bidra positivt og om gruppen er en bedre kandidat enn konkurrerende 

nettverk.455  Følelser av forpliktelse er underliggende i evalueringsprosessen og en viktig 

konsekvens for begge parter. Gruppens forpliktelse til individet medfører at gruppen forsøker 

å leve opp til personens forventninger og kriterier, for å beholde rekrutten. Prosessen er 

parallell for individet. 456 Rolleovergangen er et kritisk punkt og en direkte konsekvens av 

forpliktelsen, som kun forekommer dersom begge parter oppnår sine kriterier. Det er på dette 

nivået at individet går fra å være åpen for budskapet til å sympatisere, eller fra sympatisør til 

medlem. Sosialiseringsprosessen har en vital innvirkning på kostnadsvurderingen og kan 
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forstås som en forhandlingsfase med mange rolleoverganger og tilpasninger underveis, som 

for enkelte medlemmer må gjenopptas.457  

Målet med sosialiseringen er å øke individenes forpliktelse og tilhørighet ved å knytte dem 

tettere til bevegelsen. Sosialiseringsprosessene fostrer også identitetskonstruksjoner eller 

rekonstruksjoner, som oppmuntrer til dannelsen av sosiale bånd.458 Intensjonen er at veien til 

et formelt medlemskap skal bli en naturlig progresjon.459 Gruppedynamikken har en 

dobbeltfunksjon. Den skal dekke individets materielle og immaterielle behov ved å skape 

vennskapsbånd og tilhørighet, men også tilpasse individet gjennom gruppepress og sosial 

kontroll.460 Det er ikke uvanlig at partiveteraner i Hizb ut-Tahrir inviterer yngre medlemmer 

eller potensielle rekrutter ut på middag for å så innlede en ideologisk diskusjon.461 

Muhammed Ali Hee forklarer at han følte at han levde i en islamistisk sfære uten kontakt med 

omverden utenfor partiet: 

«Uanset om jeg underviste, studerede, gik i møder, surfede på nettet, talte i telefonen, læste 

eller blev inviteret til middagsselskaber, var det den samme version af virkeligheden, jeg fik 

servert, og jeg indrømmer gjerne, at jeg fik et stort kick du af at være på hele tiden. Jeg følte, 

at jeg var en del af en avantgarde.»462  

I likhet med Hee er mange av partimedlemmene sammen nærmest døgnet rundt. Uansett om 

de spiser sammen eller hygger seg på andre måter så er samtaletema gjennomgående Hizb ut-

Tahrirs ideologi, noe som må være en massiv påkjenning.463 

Graden av sosial kontroll innad i gruppen er et direkte resultat av organisasjonsstrukturen. Det 

at Hizb ut-Tahrir skiller mellom sympatisør, shabab og medlem er en strategi som på det 

høyeste nivået krever total underkastelse for ideologien. Den som stiller spørsmål ved 

hierarkiet, maktstrukturene eller ideologien blir fryst ut av partiet. Dette er både en måte for 

organisasjonen å beskytte seg selv, samtidig som den konstruerer en sterk sosial kontroll. En 

slik form for straff er typisk for både hierarkiske partier og for sosiale og religiøse 

bevegelser.464 Den hierarkiske strukturen sikrer at dedikerte individer gradvis blir isolert fra 
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de som mangler den samme forpliktelsen, og dermed er mer tilbøyelige til å kritisere 

ideologien eller taktikken.465 Den hierarkiske strukturen fungerer som et integrert 

kontrollsystem, som foruten om rapportering og diktering motstrider vertikal samhandling og 

tillater ingen interaksjon mellom studiegruppene.466  

Det er ikke uvanlig at partimedlemmer inngår giftemål med hverandre, noe som indikerer at 

partiet er forholdsvis lukket og underlagt sosial kontroll av nasjonale ledere.467 Kontrollen 

over medlemmers uttalelser og aktiviteter opprettholdes av at ledelsen har kjennskap til alle 

medlemmene (ikke sympatisørene) både ved navn og utseende.468 Det er alltid et 

familiemedlem i nivået over, eller et medlem som kjenner individets familie eller nære 

omgangskrets.469 Som en konsekvens av gruppeidentiteten og den sterke sosiale kontrollen 

føler individene et personlig ansvar for partiets utvikling.470 På partiets åpne lørdagsforedrag 

oppfordres tilhengerne til å invitere med venner. Dersom det blir stilt kritiske spørsmål 

forventes det at andre medlemmer støtter foredragsholderen, slik at partiets synspunkter 

dominerer debatten.471 Hee skriver at «De certificerede medlemmer, partiets dygtigste 

retorikere, bakker på forskjellige måder taleren op, men de unge fra studiekredsene er uden 

tvivl dypt imponerede».472    

Debattkulturen på Islam Nets sosiale medier fremtrer som strukturert og kontrollert. Gruppen 

er i stand til å utøve sterk innflytelse på generell meningsdannelse og oppførsel innad i 

nettverket.473 Islam Net kontrollerer hvem som får innsyn på deres lukkede facebook-grupper. 

Organisasjonen har klare restriksjoner og regler for hva som er tillatt og ikke. Det er ikke lov 

å uttrykke noen form for motstand mot islam, det inkluderer også flørting.474 Medlemmene 

har kun lov til å publisere lærdes meninger som er godkjent av Islam Net og som er i tråd med 

deres tolkning. Det er strengere krav for å få innpass i facebook-gruppen til Islam Net enn det 

er å bli medlem av organisasjonen. Alle som søker innpass må svare på en rekke spørsmål om 

hvorfor de ønsker å bli medlem av gruppen, hvilken retteskole av islam personen tilhører og 
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dens personlige meninger om Islam Net. Søknaden vurderes av administratorene.475 Slik 

beskyttes organisasjonen fra kritiske utenforstående og skaper et ekkokammer som forsterker 

gruppeidentiteten og den sosiale kontrollen. Islam Net utøver moralsk og sosial kontroll over 

den enkelte muslims liv og fordømmer enhver som måtte ha innsigelser mot gruppen, dens 

virkemidler og islamfortolkning.476   

Formelle nettverk 

Nettverksteorier fokuserer på kollektive og relasjonelle aspekter ved rekrutering.477 Hvordan 

mennesker tenker, føler og handler er sterkt påvirket av hvem de sosialiserer med. Sosiale 

nettverksteorier bidrar til forståelsen om rekruttering ved å forklare hvordan radikal 

kommunikasjon er formet og hvordan ideologier spres. Grunntanken er at rekruttering 

primært foregår gjennom allerede eksisterende nettverker, organisasjoner og institusjoner. 

Mobiliseringsstrukturer analyserer selve møte mellom individet og organisasjonen, kanskje 

det mest avgjørende punktet i rekrutteringsprosessen.  

Grunnlaget for hvorfor individet velger å bli medlem oppstår ofte underveis i 

rekrutteringsprosessen og må derfor forstås i sammenheng med hvordan individet blir 

kontaktet og innlemmet i bevegelsen.478 Organisasjonene oppnår kontakt med potensielle 

medlemmer enten via formelle- eller uformelle nettverk, indirekte ved hjelp av virtuelle 

medier eller direkte gjennom fysisk kontakt. 479 Fysisk kontakt inkluderer alle situasjoner hvor 

to eller flere individer er fysisk tilstede. I kontrast til mediert kommunikasjon hvor 

informasjonen formidles gjennom institusjonaliserte mekanismer som tv eller radio, men også 

gjennom individualiserte og privatiserte kommunikasjonsmekanismer via telefon, Facebook 

og chatrom.480 Organisasjonene utnytter allerede eksisterende nettverk og strukturer som 

undervisningsplasser, moskemiljøer og demokratiske foreninger og organisasjoner, i tillegg til 

å generere egne nettverk.481 Hizb ut-Tahrir og Islam Net benytter ikke de samme ressursene 

og strategiene i lik grad eller på samme måte. Det er derfor av interesse å undersøke hvilke 
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implikasjoner de ulike rekrutteringsmønstrene og strategiene har for spredningen av 

bevegelsen.482  

Rekruttering kan i prinsippet skje hvor som helst og rettes mot steder hvor mange muslimer 

ferdes. Hizb ut-Tahrir arbeider målrettet innenfor boligstrøk med høy innvandrertetthet ved å 

henge opp plakater i lokale pizzeriaer og grønnsakshandler, deler ut løpesedler på kjøpesentre, 

klubber og skoler.483 Ettersom rekruttering er et relasjonelt fenomen er det antatt å være mer 

effektivt i organiserte sosiale settinger, med en grad av struktur. Den ungarske sosiologen 

Anthony Oberscall konkluderer med at “mobilization does not occur through recruitment of 

large numbers of isolated and solitary individuals. It occurs as a result of recruiting blocs of 

people who are already highly organized and participants.”484 Derfor forsøker Islam Net og 

Hizb ut-Tahrir å koble seg på allerede eksisterende nettverker utenfor bevegelsen. Dette er en 

utbredt strategi blant sosiale bevegelser. For eksempel rekrutterte arbeiderbevegelsen på tidlig 

1900 tallet gjennom laug, foreninger og klubber. På samme måte mobiliserte 

borgerrettighetsforkjempere i USA innenfor en rekke organisasjoner og institusjoner som var 

rettet mot det afroamerikanske miljøet i sør.485 Majoriteten av deltagerne i 1900 tallets 

kvinnebevegelse ble rekruttert fra avholdsbevegelsen.486  I den forstand er eksisterende 

mobiliseringsstrukturer et resultat av tidligere mobilisering og aktivisme.487  

Mobiliseringspotensialet kan ikke realiseres dersom potensielle rekrutter ikke har tilgang til et 

rekrutteringsnettverk.488 Antall interaksjoner og rekrutteringskanaler vil potensielt øke, basert 

på tettheten av eksisterende mobiliseringsstrukturer.489 Samfunn med høy organisasjonstetthet 

skaper en større kontaktflate og bidrar til utvikling av grupper, aktiviteter og nettverk.490 

Islam Net har strategisk avvist statlig støtte slik at deres medlemmer også kan være 

medlemmer av andre organisasjoner.491 På den måten kan gruppen rekruttere fra andre 

muslimske ungdomsorganisasjoner, personer som tilsynelatende er mer mottakelige for et 

religiøst- politisk budskap.  
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Det er et visst personsammenfall innad i det islamistiske miljøet. Blant den utvidede kretsen 

som deltar på Hizb ut-Tahrirs arrangementer forkommer en overlapp av tilhengere fra mindre 

islamistiske grupperinger. Enkelte av miljøene reklamerer for Hizb ut-Tahrirs aktiviteter, men 

forsøker å rekruttere til egne rekker på arrangementet.492 For eksempel er Dawah-bærere en 

internettside som reklamerer og rekrutterer til Hizb ut-Tahrirs arrangementer uten å være en 

offisiell nettside av partiet, men sympatisører som promoterer gruppen.493 

Personsammenfallet medfører at yttergrensene mellom organisasjonene blir flytende og at 

medlemmer «shopper» mellom ulike organisasjoner. For eksempel benyttet Hizb ut-Tahrir og 

Sheik Uthman møtelokaler i samme moske, deltagerne omtalte forholdet som så 

konkurrerende at det til tider endte i slåsskamper.494  

Organisasjonene oppsøker bevisst spesifikke miljøer de ønsker å mobilisere fra, ved å 

identifisere sosiale, politiske og kulturelle identitetsspaltninger. ISCR rapporten fra 2007 

konstaterer at områder hvor personer er sårbare eller opplever personlige kriser fungerer som 

hensiktsmessige rekrutteringsplattformer.495 Muhammed Ali Hee bekrefter at 

partimedlemmene i Hizb ut-Tahrir ikke henvender seg til tilfeldige personer, men at:  

«potensielle rekrutter bliver nøje udset, selv om de første møder ofte virker, som om de ikke er 

planlagt, og partiet går som regel efter unge mænd, der ikke har ret meget uddannelse med i 

bagagen. De er- som jeg var det- ofte i en identietskrise og forsøger at finde ut af, hvem de 

selv er, så de er på forhånd åbne for nye ideer og livsanskuelser, og samtidig ønsker de at få 

noget at tro på.»496 

Rekrutteringsprosessene er varsomme og nøye planlagt.497 Derfor har Hizb ut-Tahrir hatt stor 

suksess med gateboder hvor de forsøker å rekruttere kriminelle gutter med muslimsk 

bakgrunn på Blågårds Plads på Nørrebro, samt mobilisering på klubber opprettet av 

kommunen for å fremme integrering.498 Ifølge Hee delte partiet ut brosjyrer og artikler, bød 

på kaffe, te og mineralvann for å oppnå kontakt og deretter pekte nøye ut potensielle 

rekrutter.499  
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Universitet og høyskoler er også eksempler på steder hvor individet er sannsynlig til å være 

sårbar og føle seg isolert, og dermed mer mottakelig for organisasjonenes budskap.500 

Universiteter er historisk kjent for å være «hotbeds» for radikale tanker og kan fungere som et 

triggerpunkt for radikalisering.501 Universitet og høyskoler er imøtekommende 

samlingsplasser med lav eller ingen inngangskontroll. I tillegg oppfordres studenter og 

organisasjoner til å initiere og delta i ideologisk, politisk og religiøse debatter for å utveksle 

ideer, dele kunnskap og utvikle seg uten frykt for sensur og sanksjoner. Det at diskusjoner av 

politisk, religiøs eller filosofisk karakter er naturlig i en slik kontekst har gjort studieplasser til 

en rekrutteringsmagnet for organisasjoner som Islam Net og Hizb ut-Tahrir.502 

Til tross for at Islam Net Student i 2010 ukentlig holdt kursrekken «Da`Wah- hvordan holde 

dialog med ikke-muslimer» i et klasserom på høyskolen i Oslo og Akershus, om å spre islam 

hadde ikke gruppen lov til å misjonere på skolens område.503 Ifølge Rektor Sissel Østberg har 

skolen mottatt flere henvendelser fra enkeltpersoner som opplevde kontakten med Islam Net 

som pågående, og mottatt så sterke oppfordringer om å dra på møter at det ble oppfattet som 

ubehagelig. Et press som ifølge Østberg ikke aksepteres.504  

Rektorforeningen i Danmark har lenge vært oppmerksom på Hizb ut- Tahrirs 

tilstedeværelse505 og etter flere års overveielse fikk partiet i 2004 forbud mot å oppholde seg 

på universiteter og høyskoler.506 Det innebærer at partiet ikke kan drive møtevirksomhet eller 

distribuere materiale.507 Partiet opplevde også å bli avvist ved en rekke høyere 

utdanningsplasser i København-området da de oppsøkte studenter, før det offisielle 

forbudet.508 Likevel har rekrutteringen på studentplassene fortsatt i det skjulte. Ettersom Hizb 

ut-Tahrir er forbudt i de fleste land i Midtøsten i tillegg til enkelte europeiske land, har partiet 

bred erfaring med undergrunnsaktivisme. Hizb ut-Tahrir oppfordrer medlemmer som studerer 

til å bevisst oppsøke andre potensielle rekrutter på universitetene og arrangere små 

lesegrupper.509 Medlemmer av britiske Hizb ut-Tahrir har blant annet skjult sin ideologiske 

tilhørighet, og bevisst inngått vennskap med individer de anser som potensielle rekrutter på 
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universitetene.510 Etter forbudet mot Islam Net på Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og 

Akershus ble gruppen nødt til å bruke ressurser på andre møtelokaler. Til tross for forbudet 

forsøker gruppen å henge opp plakater eller distribuere løpesedler på studieplassene, noe som 

fjernes av ansatte. 

 Moskeen har tradisjonelt spilt en nøkkelrolle i rekrutteringen til moderne islamistiske 

organisasjoner som blant annet Det Muslimske Brorskapet i Egypt, ved å koble 

lokalsamfunnet og aktivister sammen.511 Moskeene fremstår som en åpenbar 

rekrutteringsplattform ettersom den tiltrekker et segment av samfunnet som er sannsynlig til å 

være mottakelige for et religiøst-formulert politisk budskap.512 Moskeen er ikke bare et sted 

for tilbedelse, men også en integrert del av dagliglivet til de fleste muslimer, ved å tilby 

tjenester utenfor det religiøse behovet gjennom å oppfordre til dannelsen av solidariske bånd 

og sosiale relasjoner basert på troskap.513 Moskeen holder kurs, tilbyr undervisning og sosiale 

tjenester, driver veldedighetsarbeid og utgjør en møteplass for ulike generasjoner.514  

 Islam Net og Hizb ut-Tahrir er etablert utenfor moskemiljøene, men forsøker allikevel å 

opprettholde en viss kontakt. Islam Net har ikke et bestemt utspring fra en bestemt moske, 

men drar nytte av puritanske forgreninger til mer etablerte moskestrukturer som utgjør et løst 

salafi-nettverk.515 Alnor Centre i Tromsø, Masjid E-Aqsa på Strømmen og Tawfiq Islamic 

Centre i Oslo sentrum er moskeer som regelmessig har bistått gruppen med kursing, dawa 

litteratur og møtelokaler.516 Islam Net henviser også konvertitter til de assosierte moskeene. 

Imam Ali Mohammed Saleh i Tawfiq-moskeen i Åkebergveien på Grønland har fungert som 

en predikant og kursleder for Islam Net.517 Moskeen er den største somaliske moskeen i Oslo 

hvor majoriteten er barn og unge fra fem til 20 år.518 I 2015 mottok moskeen bortimot 3,391 

millioner kroner i statsstøtte for 6979 medlemmer.519 Islam Net gir inntrykk av at de ønsker å 

fremstå som et knutepunkt for alle moskeer.520 I realiteten representerer gruppens ultra-
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konservative islam-fortolkning et klart brudd med de to islamske hovedstrømningene 

manifestert i de store veletablerte moskeene i Oslo.521 

Hizb ut-Tahrir er sterk assosiert med den fundamentalistiske, konfrontasjonssøkende sunni-

muslimske Masjid Al-Faruq moskeen, hvor de ukentlig holder lørdagsmøter og 

arrangementer.522 Facebook-siden til moskeen er dominert av Hizb ut-Tahrirs synspunkter 

hvor det publiseres propagandamaterialet, bilder og invitasjoner signert av partiet.523 Moskeen 

utgjør en særegen taleplattform som er tilpasset til å forkynne ideologiske budskap fordi den 

gir automatisk respekt og legalitet samtidig som organisasjonen blir skjermet for kritikk.524 

Det er først de senere årene at den kontroversielle moskeen har opplevd negativ 

mediaoppmerksomhet. Etter at moskeens tilknytning til Omar El-Hussein (som sto bak 

terrorangrepene i København februar 2015) ble kjent, samt dens fremtredende fiendebilde, og 

videoklipp av preken til Imam Mundhir Abdallah hvor han oppfordret til drap på jøder.525 

Moskeen fungerer som en selutvelgelsesmekanisme ved at potensielle rekrutter, de som går 

regelmessig til assosierte moskeer, allerede er utsatt for det religiøse budskapet og 

islamtolkningen til Hizb ut-Tahrir og Islam Net.526  

Hizb ut-Tahrir rekrutterer også i og utenfor andre moskeer i København-området ved å 

distribuere løpesedler etter fredagsbønnen, for å skape debatt om islamkritikk og muslimenes 

situasjon.527 Målet er å komme i kontakt med potensielle rekrutter og innlede en samtale, som 

Hizb ut-Tahrir medlemmene har innlært på forhånd.528 Den personlige kontakten er viktig 

ettersom den tillater partirepresentanten å justere de ideologiske rammene slik at det resonerer 

med det potensielle medlemmet og oppnår en felles forståelse.529 Partiet er spesielt aktive 

utenfor Dortheavej på Norrebro som hver fredag holder bønn for 1000 muslimer.530 

Organisasjonen er ikke velkomne i alle moskeer og blir ofte kastet på dør.531 Rekruttering 
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innenfor moskeene avhenger av sympatiske ledere med høy autoritet for at organisasjonen 

kan trekke på allerede eksisterende leder-følger relasjoner.532  

Uformelle nettverk 

Uformelle nettverk bestående av sosiale bånd i form av bekjentskap, vennskap eller slektskap 

er dypt integrert i samfunnet. Uformelle nettverk kan overskride usynlige grenser mellom 

nabolag, arbeidsplasser og statlige institusjoner, samt omfatte menn og kvinner fra ulike 

sosiale samfunnslag og statusgrupper.533 Hvilken relasjon rekrutteringsagenten har til den 

potensielle rekrutten kan være utslagsgivende. Gerlach og Hine oppdaget på 1970 tallet at 

personer er mer sannsynlig til å la seg rekruttere dersom individet allerede har kjennskap og 

tillit til rekrutteringsagenten på andre områder.534 Slik kan individuelle aktivister opptre som 

betydningsfulle rekrutteringsagenter i egen omgangskrets. Hvorvidt den potensielle rekrutten 

alleredere har indirekte kontakt med organisasjonen gjennom sosiale relasjoner kan påvirke 

avgjørelsen om deltagelse. Individer med sosial relasjon til et eller flere eksisterende 

medlemmer har dermed høyere sannsynlighet for å rekrutteres, enn personer uten tilknytning 

til bevegelsen. 

Rekrutteringsforsøk avhenger ofte av preeksisterende relasjoner, ettersom individets 

kulturelle, religiøse og ideologiske tilhørighet påvirkes av den sosiale omgangskretsen. Bolton 

avdekket i 1972 hvordan fredsorganisasjoner vellykket rekrutterte fra sosiale kretser med 

høye medlemstall.535 Tilsvarende vektla Wilson og Orum i 1976 betydningen av sosialt press 

fra venner og slektninger som allerede var involvert i bevegelsen.536 Derfor oppfordres 

medlemmene i Islam Net og Hizb ut-Tahrir537 til å aktivt rekruttere og diskutere ideologien 

med familie, venner, bekjente og kollegaer. Mobilisering via uformelle nettverk er en utbredt 

strategi blant sosiale bevegelser i Midtøsten hvor Hizb ut-Tahrir har sin opprinnelse.     

Rekrutteringsagenten kan også påvirke individets religiøse søken, særlig i tilfeller 

fremprovosert av moralt sjokk, ved å direkte integrere rekrutten i aktiviteter og 

sosialiseringsprosesser.538 I enkelte tilfeller kan rekruteringsagenten skjule sin tilhørighet og 
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assistere den potensielle rekrutten med å «shoppe rundt» i ulike islamistiske kretser, men 

samtidig subtilt påvirke avgjørelsen.539 Et slikt senario er ofte vellykket ettersom individet 

opplever å ta en selvstendig avgjørelse basert på sammenligning, til tross for påvirkningen.540  

Viktige bidragsytere i forklaringen på hvordan sosiale prosesser kan påvirke radikaliseringen 

er Sageman, Neuman, Wiktrowicz, Rogers og McCauley eksempler på.541 Både hvordan 

personlige relasjoner, sosialt miljø og slektskap kan styrke den islamistiske ideologien, og 

hvordan individer og lokalsamfunn mobiliserer ved å alterere meningskonstruksjoner 

gjennom gitte rammeprosesser.542 Identitetskriser kan etablere et behov for sosiale relasjoner 

og i den forstand påvirke individet til å bli mer åpen for sosialiseringsprosesser. Uformelle 

nettverk er nøkkelen til å forstå hvordan kollektiv identitet skapes, inspirert av 

sosialiseringsmønstre og formet gjennom følelsesliv og ideer. 543 Graden av 

gruppeidentifisering er en forutsetning for mobilisering og kollektiv handling, og avhenger av 

kommunikasjon mellom individer.544 

Ettersom Hizb ut-Tahrir har høye kostnader og forholdsvis høy risiko er gruppen i større grad 

avhengig av uformelle nettverk og sosiale bånd. Partiet har ved flere anledninger søkt 

innflytelse i demokratiske foreninger og organisasjoner, en strategi omtalt som «entrisme». 

Partiets medlemmer har forsøkt å kontrollere boligforeninger i Københavnområdet. Deriblant 

i Brøndby Strand (2014)545, i Klokkedal (2012 og 2013)546 og Islandshøyjparken (2015) i 

Nivå på Sjølland med 384 boliger.547 I Klokkedal følte ikke-muslimer seg diskriminert etter at 

styret nektet å betale for juletre til tross for å ha brukt store summer på Eid- feiringen.548 I 

tillegg ble den 36 år gamle biljardklubben stengt på bakgrunn av at det nytes alkohol der.549 

Partiets utilstrekkelighet i disse sakene kan skyldes at Hizb ut-Tahrir kun fokuserte på egne 

fanesaker og ikke respekterte partenes utvidede interesser. Partiet anså situasjonen som en 

plattform for å utbre ideologien fremfor å være en representant for alle individene i bygget.550   
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En av partilederne sikret også styremajoriteten i fotballklubben Brøndby Strand IK i 2014 og 

endret blant annet menyen i kafeteriaen, som ikke lenger solgte svinepølser eller alkohol.551 I 

desember 2017 ble det avdekket at den nye lederen Ahmad Salale for den muslimske 

friskolen, Iqra Privatskole på Nørrebro med 560 elever, distribuerte materialet fra Hizb ut-

Tahrir.552 «Entrisme» er ikke en strategi påtvunget av partiledelsen i den form at de peker ut 

hvilke boligforeninger de ønsker å infiltrere og ikke, men tiltak gjort av medlemmene.553 

Formålet er å rekruttere de unge og skape et renere islamsk miljø.554 Dette er på ingen måte en 

ny strategi, slik danske medier har hevdet, men en integrert del av partiets idelogi om å 

fremme kalifatet i sine daglige aktiviteter. Ifølge Khan & Sinclair kan medlemmene ansees 

som ambassadører for sitt fremtidige kalifat uavhengig av situasjon og kontekst.555 Det å 

representere partiet utenfor Hizb ut-Tahrirs sirkler og kretser er en del av medlemmenes 

hverdagsliv.556 Partimedlemmene holder også foredrag, debatter og samtaler med unge 

personer i klubber, på skoler og utdannelsesplasser, i kafeer og medborgerhus.557   

Ettersom dawa forstås som individets personlige ansvar og organisasjonens anliggende er 

formelle og uformelle vektlagt i både Hizb ut-Tahrir og Islam Net. Hvilke formelle 

rekrutteringsplattformer som vektlegges styres av politiske mulighetsstrukturer. 

Organisasjonene er særdeles avhengig av eksterne nettverksinstitusjoner i etableringsfasen og 

under dannelsen av mobiliseringsgrunnlaget, enn senere i bevegelsessyklusen. Ettersom Hizb 

ut-Tahrir kan karakteriseres som en bevegelse med høye kostnader og til dels høy risiko 

vektlegger partiet uformelle nettverk, personlige bånd og tette sosialiseringsprosesser i stor 

grad. Flere av partimedlemmene er ressurssterke og høyt utdannede personer og kan derfor 

naturlig innta stillinger som borettslagbestyrer. I motsetning til Islam Net som har en noe 

yngre medlemsbase. For Islam Net forgår de de uformelle nettverksstrukturene gjennom 

medlemmenes personlige misjonering i omgangskretsen.   
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Kapittel 4. Politiske mulighetsstrukturer 

Sosiale bevegelser som Islam Net og Hizb ut-Tahrir er produkter av det politiske og sosiale 

klimaet. Det er derfor fruktbart å undersøke rekrutteringsmønstrene og 

mobiliseringsstrukturer i forhold til hvordan organisasjonene utnytter politiske situasjoner og 

offentlig media for å fremme ideologien. Politiske mulighetsteorier forstår mobilisering basert 

på de ulike mulighetene og begrensningene satt av det politiske miljøet hvor gruppene 

opererer: hvordan strukturelle forhold muliggjør, legger føringer for og hindrer politisk 

handling.558 Politiske mulighetsstrukturer bidrar til forståelsen om hvorfor en bevegelse 

genererer flere tilhengere enn andre samtidige bevegelser, innenfor gitte tidsperioder.559 

Mobiliseringsstrukturer i form av aktiviteter, mediehåndtering og deltagelse i offentligheten 

må derfor forstås i sammenheng med det politiske klimaet. Islam Net og Hizb ut-Tahrir er 

samtidshistoriske fenomener og pågående prosesser, noe som gjør det uklart hvor i 

bevegelsessyklusen organisasjonene befinner seg. Gjennom en tematisk undersøkelse belyses 

utviklingen til Islam Net fra etableringen i 2008 og Hizb ut-Tahrir fra 2001 frem til 2017.  

Repertoaret av politisk handling er bygget opp gjennom historien, og preget av brudd og 

kontinuitet, avhengig av hvilke ressurser som er tilgjengelige på et bestemt sted og 

tidspunkt.560 Hvilke faktorer som er relevante for sosiale bevegelser varierer basert på dens 

ideer, målsetninger og mobiliseringsgrunnlag. Faktorer som fremprovoserer muligheter for en 

bevegelse kan undergrave mobiliseringen til en annen bevegelse, og være helt irrelevant for 

en tredje.561 Wiktorowicz karakteriserer organisasjonenes handlingsrom som “a broader social 

milieu and context characterized by shifting and fluid configurations of entablements and 

constraints that structure movements dynamic.”562  

Det varierer i hvilken grad sosiale bevegelser er formet av politiske mulighetsstrukturer.563 

Instrumentale bevegelser som miljøbevegelser er spesielt utsatt for påvirkningen fra det 

politiske klimaet, mens subkulturelle bevegelser kan i teorien være forholdsvis isolerte. 

Islamistiske bevegelser derimot, som Islam Net og Hizb ut-Tahrir, representerer mot-

kulturelle bevegelser hvor selve identitetsgrunnlaget og verdensbildet avhenger av et 
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konfliktfylt samspill med myndigheter og eventuelle tredjeparter.564 Forståelsen av offerrollen 

avhenger av at staten og Vesten utgjør «den ultimate andre», som en uforenlig motpol til 

idealiseringen av en felles muslimsk identitet og samhold.565  

Mobiliseringen avhenger av organisasjonens evne til å utnytte det «politiske spillerommet». 

Politiske mulighetsstrukturer er et tosidig fenomen bestående av institusjonelle- og diskursive 

mulighetsstrukturer som genereres fra tre segmenter: 1. I form av politiske institusjoner med 

tilgang til beslutningstaking. 2. Fra samfunnsstrukturer som ikke-statlige organisasjoner. 3. 

Blant det sivile uformelle samfunnet, den sosiale sektoren bestående av personlige nettverk og 

forbindelser. Sosial bevegelsesteori anser en bevegelse som vellykket dersom den utfordrer og 

påvirker den politiske makten. Islam Net og Hizb ut-Tahrir forsøker å påvirke det sivile 

samfunnet i henhold til oppførsel, holdninger og verdisystem, som på langsikt kan 

konfrontere den politiske makten.566 Dette er en utbredt taktikk, diskursive 

mulighetsstrukturer ble blant annet ble brukt av den amerikanske kvinnebevegelsen på 1900 

tallet.567 De diskursive forhandlingsprosessene innebefatter hva som kan anses som fornuftig, 

riktig og legitimt.568 Hjørnesteinen i enhver mobiliseringskampanje, også islamistiske, er å 

fremstille budskapet som betydningsfullt for fellesskapet. Riktignok er ikke oppfattelsen av 

«kollektive goder» statiske eller uforanderlige kvantiteter, men altereres og påvirkes av de 

endrede forholdene.569 Forholdene kan vaiere fra en politisk area til en annen, mellom ulike 

aktører, og utfolde seg ulikt på et nasjonalt og lokalt nivå.570 Det politiske handlingsrommet 

kan derfor ikke generaliseres.  

Forskningen på politiske mulighetsstrukturer har tradisjonelt hatt et makroperspektiv og 

fokusert på eksterne faktorer. For eksempel forstår sosiologen William Gamson bevegelser og 

dens utfall basert på graden av anerkjennelse og fordeler.571 Sosiologen og statsviteren Sidney 

Tarrow har i stor grad fokusert på bevegelsens utvikling med vekt på dens forfall.572 Slike 

perspektiver risikerer å overse de ulike mobiliseringsmønstrene innad i bevegelsen.573 I tillegg 

til å påvirke omgivelsene og andre bevegelser, kan politiske mulighetsstrukturer også føre til 
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at organisasjonen endrer strategi, profil, fremtoning og retning etter de endrede forholdene. 

Selve dynamikken innad i bevegelsen kan alterere betingelsene som muliggjorde bevegelsen i 

førsteomgang.574 Organisasjonens forsøk på å imøtekomme alle tilhengernes krav, 

forventninger og bekymringer kan drive bevegelsen i en mer radikal retning.   

Interne forhold har stor påvirkningskraft. I lys av regjeringens kampanje mot tvangsekteskap 

bevilget departementet for mangfold og integrering 100 000 kroner til Islam Net i 2012, for en 

workshop om islam og tvangsekteskap.575 Kriteriet for bevilgningen var at arrangementet ikke 

skulle være kjønnssegregert. Bevilgningen mottok mye kritikk fra offentligheten for å 

økonomisk støtte en gruppe som motstrider demokratiske verdier.576 Til tross for at Islam Net 

lederen aksepterte vilkåret, nektet medlemmene som følte at ledelsen «solgte ut islam».577 

Qureshi rådførte salafi-ikonet Husaain Yee, som anbefalte å returnerte pengene ettersom 

risikoen for splittelser innad i organisasjonen var for høy.578 Kjønnssegregering har vært et 

prinsipp som medlemmene i Islam Net har ansett som grunnleggende for Islam, og villig til å 

kjempe for i møte med offentlige autoriteter og institusjoner.579 Organisasjonenes profil og 

strategier er formet av offentlighetens oppfattelser, av nasjonale politikere og av medlemmer, 

samt involverte ledere. Det er derfor ikke alltid like tydelig hvilke faktorer som avgjør hva.580  

I det følgende belyses hvordan Islam Net og Hizb ut-Tahrir forsøker å utfordre og påvirke det 

sivile samfunnet gjennom arrangementer, aktiviteter og sosiale media, og hvordan gruppene 

forholder seg til utenrikspolitiske hendelser og statlig undertrykkelse i søken etter allierte. 

Faktorer som danner grunnlag for mobilisering gir også grunnlag for politisk forandring.   

Det sivile samfunnet 

Bevegelser utvikles ofte innenfor etablerte institusjoner og uformelle nettverk, men er 

avhengig av å danne egne langvarige nettverksstrukturer for å opprettholde og bevare 

mobiliseringen.581 Personer blir ikke medlemmer per se. Det er først da individet deltar i 

bevegelsens aktiviteter at legitimeringen for videre deltagelse og medlemskap etableres, noe 
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som understreker betydningen av forholdet mellom ideer og aktiviteter.582 Det er ikke nok at 

ideene resonerer med et mobiliseringspotensial, det finnes mange slike grupper. En vellykket 

rekrutteringsprosess avhenger av hvordan ideer direkte knyttes opp til konkrete handlinger.583   

 

Islam Nets arrangementer og prosjekter er godt dokumenterte aspekter ved organisasjonen. 

Aktivitetene utgjør en vesentlig rolle i rekrutteringsstrategiene, ikke bare ved å dekke 

medlemmenes grunnleggende behov, men også for å demonstrere at «islam er løsningen».584 

Prosjektene som «Muslimer ut i arbeid» og «Boligmarkedet for muslimer» tillater Islam Net å 

ha kontakt med mobiliseringsgrunnlaget og på en «naturlig» måte fremme ideologien og 

rekruttere medlemmer. I tillegg til å skape en følelse av fellesskap og styrke de sosiale 

båndene, tilfører prosjektene en form for materiell legitimitet. Ideologien blir noe mer enn et 

sett abstrakte ideer.585 Organisasjonen forsøker å illustrere at ideologien og aktivitetene er to 

sider av samme sak, så tett knyttet sammen at den ene forsterker legitimiteten til den andre. 

Ved å arrangere aktiviteter og tilby sosiale tjenester spres også ideologien.586 Islam Net 

forsøker tilsynelatende å bruke aktivitetene og prosjektene til å demonstrere at organisasjonen 

er kapabel til å håndtere de sosioøkonomiske problemstillingene blant målgruppen.587   

 

Hizb ut-Tahrir forsøker også å knytte ideologien opp til direkte handlinger. Tilhengerne av 

Hizb ut-Tahrir kombinerer ideologien med deres daglige aktiviteter som partimedlemmer. 

Medlemmene identifiserer seg med det politiske målet, etableringen av kalifatet, i den grad at 

de føler at de praktiserer kalifatet ved å involvere seg i partiaktiviteter.588 Basert på intervjuer 

av medlemmer utført av Sinclair forsøker partiet å etterligne kalifatet på arrangementer og 

aktiviteter.589 Partiet ønsker å skape en opplevelse av Utopia ned til hver minste detalj. Sik at 

kalifatet blir visualisert og opplevd, og ikke et abstrakt og fremmedgjort konsept.590 Det 

tillater skeptikere å føle på hvordan livet ville vært dersom bevegelsens teologiske, 

økonomiske og kulturelle ideer ble satt ut i livet.591 Organisasjonen dekker alle behov og 
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tilbyr blant annet spill og leker, serverer lunsj, vann, frukt og snaks.592 I tillegg forteller 

medlemmer at barnepass tilbys som et strategisk virkemiddel.593 Barn har som kjent stor 

påvirkningskraft på foreldrenes avgjørelser og kan oppmuntre foreldrene til gjentakelse.594  

Ressursmobiliseringsteorier forstår Islam Net og Hizb ut-Tahrir som handlende og tenkende 

subjekter, hvor avgjørelser baseres på nøye overveielser. Valg av lokaler og 

kommunikasjonsmidler kan dermed bidra til forståelsen om hvilken relasjon bevegelsen 

ønsker å ha til det offentlige, gjennom å danne et bilde av hvilken offentlig profil og politisk 

rolle organisasjonen etterstreber. Den geografiske plasseringen av lokaler hvor 

organisasjonene holder årlige konferanser og arrangementer er derfor av stor strategisk og 

politisk betydning. Chadi Freigeh overtok som medierepresentant i Hizb ut-Tahrir da 

Abdullatif satt i fengsel i 2008-09. Freigeh gjorde seg bemerket ved å flytte Hizb ut-Tahrirs 

arrangementer fra innvandringsområdet i København til det politiske maktsenteret i 

hovedstaden.595 For eksempel ble den årlige konferansen i Oktober 2010 holdt i Bella senter, 

som blant annet holdt FNs klimamøte året før.596 Bella senteret er et av landets mest 

prestigetunge konferanselokaler og det største i København, med en prislapp deretter. Antall 

deltagere var likt som de foregående årene med rundt 1000 besøkende. Men i motsetning til 

tidligere år hvor konferansen hadde mottatt beskjeden mediedekning ble konferansen i Bella 

senteret meget synlig og tiltrakk seg stor oppmerksomhet.597 Både journalister og 

motdemonstranter fra politiske ungdomsorganisasjoner, samt grasrotinitiativer møtte opp.598      

Et annet eksempel er et stormøte i 2010 som tok plass i det Kongelige Bibliotek, også kjent 

som Den Sorte Diamant.599 Tema for møte var danskenes deltagelse i Afghanistan, hvor 

budskapet var at danske soldater var et legitimt mål for lokale muslimske frihetskjempere. 

Danmarks militærdeltagelse i Helman provinsen er et svært sensitivt politisk tema hvor de 

fleste dansker ikke anerkjenner at Danmark er i krig til tross for at 40 danske soldater har 

mistet livet i sør-Afghanistan.600 Plakaten som promoterte arrangementet illustrerte bilder av 

døde soldater i likkister dekket av Danske, Svenske og Norske flagg.601 Dette vekte stor avsky 
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både blant politikere og soldater som fyrte opp under diskusjonen om et eventuelt forbud av 

Hizb ut-Tahrir.602 Den Sorte Diamanten er lokalisert rett rundt hjørnet for folketinget, 

Christiansborg, og fungerer som en kulturell institusjon kjent for dansker i alle aldre. Det 

faktum at Hizb ut-Tahrir valgte denne plasseringen er interessant i seg selv. Det viser et 

tydelig ønske om å flytte partiets agenda nærmere den danske majoriteten og samtidig våge å 

provosere medlemmer av folketinget.603 Møte oppnådde stor mediedekning og 

oppmerksomhet da seks av ministerne i tillegg til et større antall offentlige figurer møtte opp i 

motdemonstrasjon.604 Hendelsen dominerte alle nyhetsprogram den kvelden. I tillegg hadde 

Freigeh fullstendig kontroll over nyhetsprogrammet på dansk radio Channel 1 (DR1) hvor han 

frem og tilbake endret mening om hvorvidt han skulle la seg intervjue eller ikke. Dette 

resulterte i at kameraet var kontinuerlig avskrudd under det 30 minutter-lange programmet.605  

Stormøtene til Hizb ut-Tahrir har lenge fungert som tilrettelagte rekrutteringsplattformer med 

mellom 1000-1200 besøkende.606 Politiske mulighetsstrukturer har lenge tillatt organisasjonen 

å uhemmet velge lokaler, men endringer i folkeopplysningsloven, vedtatt mai 2017 setter en 

stopper for denne praksisen. Ifølge loven kan ikke kommuner støtte, låne- eller leie ut lokaler 

til foreninger som underminerer demokratiet og de grunnleggende frihets- og 

menneskerettighetene. Denne bestemmelsen rammer Hizb ut-Tahrir i tillegg til andre 

grupperinger som Grimhøjmoskeen og nazistiskeforeninger.607  

Populariteten til Islam Net er bygget opp rundt store profesjonelt organiserte arrangementer 

som kan forstås som et motsvar til kristne vekkelsesmøter.608 Særlig «Peace Conference», et 

konsept kopiert fra Zakir Naiks fredskonferanse i Mumbai og først introdusert i Norge av 

sufi-bevegelsen Minhaj-Ul-Qur’an i 1999, har bidratt sterkt til Islam Nets popularitet.609 

Scandinavian Peace Conference ble de første to årene (i 2010 og 2011) holdt på Sentrum 

Scene i Oslo, men har senere flyttet til ulike idrettshaller øst i Oslo som Ekeberghallen, 

Fabrikkhallen på Hasle, Lørenhallen, Furuset Forum, Prinsdalshall på Hauketo.610 Før 

forbudet av Islam Net Student på Høyskolen i Oslo og Akershus i 2013 benyttet 
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organisasjonens skolens fasiliteter og møtelokaler for seminarer, forelesninger og mindre 

konferanser. Etter forbudet ble organisasjonen avhengig av nye lokaler og fra 2015 gikk 

gruppen fra å annonsere lokalet til å aktivt skjule plasseringen for ulike arrangementer. 

Personer måtte forhåndsbestille billetter og mottok en tekstmelding 24 timer før 

arrangementstart med en veibeskrivelse. Hemmelighetskremmeriet kan ansees som en 

markedsføringsteknikk for å unngå presseoppmøte, sikre privatliv og seriøse deltagere. 

Organisasjonen annonserer med at det er få billetter igjen og at det kommer til å bli et storstilt 

oppmøte. Fremstillinger som forsterker synet på at «mange mennesker vil delta» kan ifølge 

Klandermans påvirke individets tilbøyelighet til deltagelse.611  

2015 var også siste året hvor Islam Net annonserte hvilke forelesere, gjester og predikanter 

som kom på årets Peace Conference.612 Organisasjonens suksess med å invitere kjente 

karismatiske salafi-ikoner som Abdur Raheem Green, Hussein Yee, Bilal Philips og Yusuf 

Estes til Norge, har tilsynelatende vært sentralt for gruppens vekst og rekruttering. 613 Ikoner 

som var godt kjent blant unge norske muslimer lenge før Islam Net integrerte dem i deres eget 

konsept. Ifølge Linge konstruerte Islam Net «et narrativ bestående hovedsakelig av 

salafistiske doktriner, apologetikk og populær-kultur fremstår disse nye intellektuelle 

islamistene som rettroende, rebelske og ungdommelige på samme tid.»614 Valg av gjester har 

vært gjenstand for debatt i det norske ordskiftet og ført til en rekke negative overskrifter.   

 

Kort etter etableringen av organisasjonen omtalte TV2 i februar 2009 et foredrag holdt av den 

norske imamen Zulqarnain Sakandar Madni i regi av Islam Net. Hvor han antydet at 

amerikanske myndigheter sto bak terrorangrepene 11. september 2001 og at jøder kjente til 

angrepet på forhånd.615 Omtalen medførte stor dekning i norske medier. I respons avlyste 

Islam Net det påfølgende foredraget med imamen noen måneder etter. Ifølge Qureshi «Fordi 

media har skapt et galt bilde av hvem vi er, har vi valgt å ta ham av programmet».616 Allerede 

fra det første møte med norske medier var Islam Net avhengig av å moderere sitt uttrykk utad 

for å unngå negativ omtale. Medietrykket økte i 2010, etter at Predikanten Hussain Yee uttalte 

under den første Scandinavian Peace Conference at en mann kan slå sin kone om han gjør det 
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basert på kjærlighet og omtanke. På samme måte som menn kan slå sine barn, på steder av 

kroppen som ikke volder for mye skade.617 Saken skapte kraftige reaksjoner og har fulgt 

Islam Net siden. Gruppen har klaget over medias fremstilling og tar ingen ansvar for uttalelser 

fra innleide predikanter.618 Senere samme år kulminerte den negative omtalen i media på 

forsiden i VG under overskriften «Holder kurs i EKSTREM ISLAM» etterfulgt av et nærbilde 

av Fahad Qureshi.619 Qureshi forsøkte å kontre den negative omtalen på egne premisser i 

kronikken «Jeg er ingen ekstremist» hvor han uttrykte at «Omtrent alt som er skrevet om oss 

har vært negativt, og det på tynt grunnlag».620 I kronikken inntar Qureshi den selvproklamerte 

offerrollen i et forsøk på å få det moralske overtaket ved å uttrykke at VGs journalistikk får 

direkte konsekvenser for hans privatliv i form av trusselbrev og fremtidige problemer i 

arbeidslivet.621 I tillegg forsøkte Islam Net å klage VG inn for pressens faglige utvalgt (PFU), 

hovedsakelig basert på bruken av «ekstrem» med konnotasjoner til vold og terrorisme. 

Qureshi følte seg krenket og begrunnet klagen med brudd på saklighet og omtanke.622 Islam 

Net fikk ikke medhold i klagen. Utvalget viste til Vær Varsom-Plakatens punkt 4.14, hvor det 

blant annet heter: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er 

villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»623  

 

Islam Net har i møte med negativ omtale utviklet en sofistikert mediehåndtering. Gruppen har 

nektet å spille pressens spill og responderte i 2010 ved å introdusere krav om skriftlig avtale 

og spørsmål tilsendt på forhånd, hvor gruppen fritt velger hvilke de ønsket å besvare. I tillegg 

til full forhåndslesning av artikkelen, også utover egne sitater, med mulighet til å trekke hele 

intervjuet dersom det var noe Islam Net mislikte.624 Islam Net har forsøkt å unngå negativ 

omtale ved å trekke seg tilbake. Etter det strategiske skiftet i 2015 har omtalen i media stilnet 

momentant. Scandinavian Peace Conference i 2016 ble dekt, men arrangementet i 2017 gikk 

tabloidavisene hus forbi. Organisasjonens forsøk på å kontrollere tilgangen til informasjon 

ved å hemmeligholde og aktivt skjule gjester og plassering kan dermed ansees som en 

suksess. Islam Net forsøker parallelt å styre medias vinkling ved å fremstille seg selv som 

løsningen på radikaliseringsproblemet og som en sentral aktør i deradikaliseringspolitikken. 
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Sett fra pressens synspunkt er det både vanskelig og frustrerende med organisasjoner som 

Islam Net og Hizb ut-Tahrir som nekter å spille pressens spill. Med medlemmer som nekter å 

uttale seg og ledere som nekter å utdype uttalelser.625 Ettersom forholdsvis få har personlig 

kjennskap til tilhengerne, har mediebildet stor innflytelse på befolkningens oppfattelser og 

allmenhetens syn på organisasjonene.626 Danske konvertitter har blant annet gitt uttrykk for at 

synligheten av muslimer og islam i det danske samfunnet har vært medvirkende til deres 

omvendelse.627 Media og uformelle sosiale nettverk kan påvirke mobiliseringsvirksomheten 

til islamistiske grupper dersom de får plass i aviser og daglige diskurser, noe som «tvinger» 

folk til å velge side og kan bidra til en polarisering av samfunnet.628 Eksempel på dette er 

debatten i regi av VGTV i opptrapping til stortingsvalget i 2017, mellom Fahad Qureshi og 

daværende innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug.629      

11. september 2001 var startskuddet for det danske muslimske ungdomsmiljøet. Ordet 

«muslim» ble nevnt i 494 artikler i de danske avisene Politikken, Information, Berlingske 

Tidene og Jyllands-Posten i perioden 11. september til 31. september. Mot kun 15 artikler i 

samme periode ti år tidligere og tilsvarende 131 i år 2000.630 Hizb ut-Tahrir spilte en viktig 

rolle i den voksende allmenninteressen knyttet til islamistisk terror. Kort tid etter 

terrorangrepene 11. september 2001 og invasjonen av Afghanistan tok partiet på seg rollen 

som «den Islamske Andre» i den offentlige debatten i Danmark.631 En rolle som varte frem til 

2008. Organisasjonens årlige konferanser, organisering av gatedemonstrasjoner og 

distribuering av løpesedler, gjorde at gruppen gav stemme til en islam-basert kritikk av 

samfunn og normer i Danmark og resten av verden. I denne perioden fungerte danske medier 

som et ukritisk talerør for Hizb ut-Tahrir og gav dem villig spalteplass. Mediedekningen har 

ikke stått i forhold til medlemstallet.632 Den danske offentligheten var ikke kjent med 

islamismen før angrepene 11. September. Som en del av den politiske reaksjonen ble Hizb ut-

Tahrir omtalt som en lokal variant av al-Qaeda, noe som oppfordret partiet til å uttrykke deres 

politiske meninger på stadig mer provoserende og konfronterende vis.633 I kjølevannet av 11. 

september ble partiets medlemmer omtalt som fanatikere, ekstremister, hellige krigere, 
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galinger og lignende.634 Fokuset på rettsaken og et eventuelt forbud i 2002 intensifierte 

omtalen.635 I januar 2003 ble den tyske grenen forbudt og blusset opp debatten i Danmark.636  

Hizb ut-Tahrir har et organisatorisk og ambivalent forhold til pressen. Pressen kan utgjøre en 

bemerkelsesverdig samarbeidspartner for et parti som ønsker å utmerke seg som en 

kompromissløs bærer av sannheten, ved å videreformidle partiets synspunkter i form av 

reportasjer fra stormøter. I tillegg kan den voldsomme kritikken fungere som bevis på 

hvordan muslimer som ikke gir slipp på sin muslimske identitet behandles.637 Derfor benytter 

medierepresentanten pressen for å utdype partiets synspunkter og fjerne hva han omtaler som 

«de verste misforståelser».638 I den anledning innkalte Fadi Abdullatif for første gang til 

pressemøte i 2002 i et forsøk på å redegjøre for den omtalte løpeseddelen.639 Tilfellene hvor 

partiet oppsøker pressen kan tyde på at Hizb ut-Tahrir er villig til å gå på kompromiss med 

egen retorikk for å bli forstått av danske medier, noe som også var fremtredende i den tyske 

grenen opp mot forbudet i 2003.640 På samme tid frykter Hizb ut-Tahrir pressens makt, som 

fremstår som en åpenbar trussel. Ifølge partiets ideologi er det dels syndig å benytte 

demokratiske institusjoner som fri presse.641    

I likhet med Islam Net forsøker Hizb ut-Tahrir å møte pressen på egne premisser ved å skyve 

journalisten i bakgrunnen for så selv sette dagsordenen. Sosiale bevegelser er ofte avhengig 

av organisasjonens evne til å oppnå publisitet og oppmerksomhet i media for å få gratis 

oppmerksomhet.642 Medienes relasjon til Islam Net og Hizb ut-Tahrir bærer preg av en 

balansegang mellom hets og mikrofonholderi.643 Organisasjonene unngår å svare på spørsmål 

for å dominere gjennom lange monologer. I en kort periode forsøkte medierepresentanten 

Fadi Abdullatif, å kun uttalte seg til få utvalgte journalister, hvor partiet villig strakk seg langt 

for å opprettholde et tillitsforhold.644  

Fra den første diskusjonen om forbud av Hizb ut-Tahrir har partiet gradvis åpnet opp for det 

danske samfunn i form av kommunikasjon samt samarbeid med andre muslimske 
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organisasjoner, blant annet en paneldebatt i relasjon til karikaturstriden i 2006.645 I 

kjølevannet av arrestasjonen av Abdullatif og at flere av de eldre medlemmene dro til Libanon 

for å bistå den nasjonale grenen der, fikk den danske avdelingen en ny ledelse i 2009.646 Den 

gradvise «åpne» utviklingen ble vektlagt da Chadi Freigeh ble medierepresentant ved at han 

var mer tilgjengelig for medieinteresser som journalister og forskning.647 I januar 2011 hadde 

Freigeh 300 venner på facebook, til nærmere 800 en snau måned senere. Dette betyr ikke at 

gruppen vokste noe enormt, medlemstallene forble stabile, men Freigeh og hans kollegaer var 

drevne på å utpeke og appellere til målgruppen.648 Det nye lederskapet skapte en ny dynamikk 

og brukte moderne journalistiske trender i konferansematerialet.649 Til tross for at partiets 

gradvise åpne strategi og relokalisering kan oppfattes som et ideologisk skifte, så betyr ikke 

en mildere retorikk nødvendigvis et ideologisk brudd.   

Politisk makt 

Islamistiske bevegelser har generelt brede agendaer og risikerer derfor å tyne ressursene for 

tynt og skape splid innad i bevegelsen basert på hvilke målsetninger som bør prioriteres.650 I 

motsetning til Hizb ut-Tahrirs hierarkiske oppbygning er Islam Net tilsynelatende mer 

fleksibel i prioriteringen og re-prioriteringen av den politiske agendaen, i respons til endringer 

innad i bevegelsen og i det politiske klimaet. Muligheten til skifte ut prioriteringene tillater 

bevegelsen å holde fast ved dens ideologiske prinsipper og samtidig ha muligheten til å veie 

målsetningene opp imot hverandre, da ikke alle er like sannsynlige til å lykkes der og da.651 

Politiske mulighetsstrukturer tillater bevegelsene å vektlegge en agenda som resonerer med et 

bredere publikum i tillegg til å appellere til sine kjernemedlemmer. Bevegelser med kun et 

mål derimot har ikke en slik handlefrihet og kan ikke balansere agendaen for å appellere til 

flest mulig. Dersom de ikke makter å fremme sitt ene mål, vil bevegelsen minske og dø ut.652 

Sosiale bevegelser er derfor svært kreative med å tilpasse agendaen og rammeprosesser for å 

overleve perioder med nedgang eller endring i det politiske spillerommet.653 Islamistiske 
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bevegelser som Islam Net og Hizb ut-Tahrir har holistisk forståelse og må derfor balanse 

religion og politikk. Dette inkluderer både innenriks- og utenrikspolitiske saker. 

I Hizb ut-Tahrir kan den etniske bakgrunnen til lederne og majoriteten av medlemmene 

påvirke agendaen og hvilke utenrikspolitiske temaer som vektlegges. I Danmark er 

flesteparten av medlemmene av arabisk bakgrunn. De to foregående medierepresentantene, 

Abdullatif og Freigeh, var begge født i Libanon og kom fra palestinske familier.654 Dermed 

har den danske grenen i stor grad fokusert på spørsmål relatert til den arabiske verden, 

primært Palestina og Irak.655 Sammenlignet med den britiske grenen som hovedsakelig har 

fokusert på sør-asiatiske relasjoner, og vektlagt Pakistan, ettersom majoriteten av 

medlemmene har bakgrunn fra Pakistan, Bangladesh og India.656 Ifølge Sinclair fremstår det 

som logisk at bakgrunnen til medlemmene, så vel som etnisiteten til den største muslimske 

minoriteten i samfunnet avgjør det geopolitiske fokuset,657 da de fremstår som potensielle 

medlemmer som partiet ønsker å rekruttere fra.658  

Til tross for at salafismen ønsker en radikal samfunnsendring har de tradisjonelt blitt ansett 

som en misjonerende og apolitisk bevegelse.659 I kontrast til andre islamister har salafistene 

tilsynelatende vært mindre interessert i både politisk makt og av den moderne staten som et 

instrument for re-islamiseringen av samfunnet.660 Ifølge Linge er en slik oppfatning i endring 

og viser til en klar politisering.661 På verdensbasis henviser Linge til protestbevegelsen Shawa 

som krevde omfattende politiske reformer i Saudi Arabia på 1990 tallet, og salafistene i Egypt 

som dannet det politiske partiet al-Nour og deltok i valg i 2011.662 Etter terrorangrepet 11. 

september 2001 ble søkelyset særlig rettet mot salafismens jihad-orienterte grupperinger som 

al-Qaida og IS.663              

Salafistisk aktivisme har mange uttrykksformer. Islam Net har konsekvent avvist vold og 

terror i en norsk og europeisk kontekst på islamsk grunnlag.664 Islam Net har i utgangspunktet 

blitt forstått som en representant for den misjonerende grenen, såkalte puritansk salafisme, da 
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gruppen tilsynelatende var skeptisk til politisk deltagelse, de første årene etter etableringen.665 

Islam Nets forståelse av dawa innebærer å «påby det gode og forby det onde», en form for 

aktivisme som er særlig forbundet med salafisme. Organisasjonens dogmatiske 

misjonsforståelse utfordrer den tradisjonelle forståelsen av puritansk salafisme som apolitisk. 

For eksempel er Islam Nets kjønnssegregering på offentlige og sekulære læresteder et 

eksempel på en slik politisering.666 Imidlertid har Islam Net vist klare ansatser til en gradvis 

politisering som en følge av organisasjonens fokus på «forsvaret» av muslimers rettigheter i 

Vesten.667 En defensiv form for jihad er utbredt blant salafister og innebærer en obligatorisk 

plikt til å forsvare og bistå muslimer som er under angrep. Forståelsen av Islam Net som 

«apolitisk» er derfor svært problematisk da det ifølge Bangstad & Linge, i realiteten er snakk 

om en «politikk med andre midler».668 Organisasjonen sosialiserer og praktiserer politikk i og 

utenfor det islamistiske miljøet gjennom å oppsøke den norske offentligheten, andre 

muslimer, så vel som ikke-muslimer.669 Islam Net er en høyst offentlig organisasjon med en 

offentliggjort nettside med brede diskusjoner, brev fra medlemmer og en Q&A seksjon. 

Islam Net har forsøkt å moderere og tilpasse seg den norske liberale og sekulære konteksten, 

til tross for at gruppen er tilhengere av en islamsk stat og sharia, inkludert hudud (kriminal)-

straffene, som utvetydig strider imot menneskerettighetene.670 I forbindelse med 22. juli 

rettsaken i 2012 argumenterte Qureshi for innføring av dødsstraff i Norge, fremholdt at 

muslimer ikke kunne være motstandere av dødsstraff, da det ble ansett som kufr (vanntro).671 

I 2013 sammenlignet Qureshi homoseksuell praksis med «incest» og uttrykte at han anser slik 

praksis som kriminelt i henhold til islam.672 Ledelsen i Islam Net anser også det sekulære 

skillet mellom religion og politikk som kufr.673  

Legitimiteten til et liberalt demokratisk samfunn avhenger ifølge den tyske filosofen og 

sosiologen Jürgen Habermas av antall borgergrupper som inkluderes i den offentlige 

diskursen om det felles gode.674 Legitimiteten opprettholdes og bestrides i offentligheten, 
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gjennom diskurs som sikrer integrering.675 Islamistiske organisasjoner som Islam Net og Hizb 

ut-Tahrir er tilsynelatende motvillige til å inkorporere konseptet menneskerettigheter, som 

danner rammeverket for dialog på tvers av religioner, kulturer og nasjonaliteter.676 Det at 

organisasjonene forblir utenfor den offentlige diskursen om menneskerettigheter legger sterke 

føringer og begrensninger på gruppenes evne til å vurdere hva som kan karakteriseres som 

«kollektive goder». Ettersom «felles goder» er så nært knyttet til liberale demokratiets verdier 

og menneskerettigheter.677 Dette bidrar også til forklaringen på Hizb ut-Tahrirs 

utilstrekkelighet i boliglagene.  

Statlig kontroll og undertrykkelse kan både fremme og begrense mobilisering.678 På bakgrunn 

av terrorangrepene i New York 11. September 2001 startet også diskusjonen om hvorvidt den 

danske integreringspolitikken var feilslått. Påfulgt av nasjonaldebatter som dreide mot 

verdidebatter om «danskhet», og som munnet ut i forbudsdebatten i 2003.679 24. oktober 2001 

arrangerte Hizb ut-Tahrir et stormøte på Nørrebro under slagordet «angrep på en muslim er et 

angrep på alle muslimer».680 Konferansen ble tungt dekket av danske media, både på grunn av 

slagordet og den strenge kjønnsinndelingen.681 Løpeseddelen som oppfordret til drap på jøder 

og den påfølgende dommen for rasisme intensifierte omtalen av gruppen. Det ble debattert 

hvorvidt det var mulig og hensiktsmessig å forby Hizb ut-Tahrir i henhold til grunnloven.682  

Debatten avspeilet de ulike perspektivene offentligheten hadde på partiet. Argumentene var 

både av en prinsipiell og pragmatisk karakter. Det at Hizb ut-Tahrir er forbudt i de fleste 

mellomøstlige og sentralasiatiske land, og i tillegg ble forbudt i Tyskland i 2003, ble brukt 

som et argument for et mulig forbud.683 Den konservative folketingsmedlemmet Else Theill 

Sørensen argumentert for et forbud basert på den prinsipielle holdningen om at grupper og 

organisasjoner som misbruker demokratiets frihetsrettigheter, bør forbys.684 Av mer 

pragmatiske argumenter mener Imam Fatih Alev at et forbud av Hizb ut-Tahrir hadde gitt 

danskene et mer rettvisende bilde av islam og muslimer i danske medier.685 Ved å flytte 
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fokuset vekk fra en liten gruppe muslimer som sympatiserer med partiets holdninger, til 

majoriteten av muslimer som har en mer pragmatisk innstilling til begreper som demokrati.686   

Argumentene mot et forbud er at det vil være et markant brudd på ytrings- og 

foreningsfriheten, som er et av kjennetegnene på det danske samfunnet. 

Folketingsrepresentanten for Socialistisk Folkeparti, Anne Grete Holmsgaard, argumenterte i 

2002 at et eventuelt forbud hadde kapitulert demokratiet over en anti-demokratisk forening, 

ved å ta dens egne metoder i bruk.687 De pragmatiske argumentene mot et forbud frykter at 

det vil gjøre medlemskap i partiet mer attraktivt. Avhopperen Muhammed Ali Hee, mener at 

et eventuelt forbud vil fungere mot sin hensikt og kun bidra til å bekrefte partiets påstander 

om demokratiets hyklerske natur og det danske samfunns undertrykkelse av muslimer.688 Hee 

mener at en slik martyrdom vil gi muligheter til å rekruttere enda flere medlemmer.689 

Spesielt personer som allerede føler seg marginaliserte kan oppfatte et eventuelt forbud mot 

partiet som en bekreftelse på det danske samfunns manglende romslighet. Dette kan føre til at 

Hizb ut-Tahrir i økende grad blir et tilholdssted for utilpass ungdom og medvirke til en 

radikalisering av organisasjonens holdninger.690 Ifølge Lektor ved Midtøstenstudier Helle 

Lykke Nielsen, risikerer et eventuelt forbud å styrke forestillingen om at muslimer forfølges 

av Vesten og skape ytterligere vrede i bestemte muslimske kretser «det forbudte er 

spændende, og det spændende tiltrekker flere».691 Et slikt utfall virker sannsynlig ettersom 

Hizb ut-Tahrir fremstiller tilhengerne som forfulgte bærere av sannheten. Ved et eventuelt 

forbud vil partiet med stor sannsynlighet fortsette aktivitetene i det skjulte, noe Hizb ut-Tahrir 

har erfaring med fra Midtøsten og Sentral-Asia. En slik utvikling vil gjøre det langt 

vanskeligere for politikere, politi og media å følge partiets utvikling, enn slik det er i dag.692  

Forslaget ble avslått sommeren 2004, da det ikke fantes noen konstitusjonelle betingelser for 

et slikt forbud.693 Et eventuelt forbud krever bevis på at gruppen har voldelige mål eller 

midler. I §78.2 står det: «Foreninger, der virker eller søger at oppå deres mål ved vold, 

anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af annerledes tænkene, bliver at opløse 
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ved dom.»694 I 2008 startet statsadvokaten en ny granskning av et mulig forbud av Hizb ut-

Tahrir, men resultatet forble det samme. Den daværende pressetalsmannen Fadi Abullatif tok 

tilsynelatende forbudsdebatten med knusende ro. Trolig for å antyde ovenfor media, politikere 

og den danske offentligheten at et forbud ikke ville påvirke deres virksomhet eller 

rekruttering, men kun bekrefte gruppens oppfatninger om demokratiets hyklerske natur.695 

Likevel var partiet totalt avhengig av å forbli lovlig på dette tidspunktet da kun en håndfull 

personer sto for kultiveringen og organisasjonsoppbyggelsen, som enda ikke var fullt utviklet. 

Potensielle fengslinger eller frihetsberøvelser kunne dermed vært skjebnesvangert.696  

Forbudsdebattene ble etter 2001 nesten en årlig rutine i forbindelse med større arrangementer 

i regi av Hizb ut-Tahrir.697 På grunn av de hyppige forbudsdebattene fremstår partiet som en 

vellykket islamistisk organisasjon med evne til å påvirke den politiske debatten og skape 

overskrifter. Hizb ut-Tahrir klarte å snu den betente debatten til en strategisk fordel ved å 

omstrukturere og integrere den som en del av organisasjonens narrativ om seg selv, og 

dermed selve ryggraden i ideologien. Minoritetskonsulent Fahmu Almajid uttalte at: 

«Da der for alvor kom gang i debatten om at forbyde Hizb ut-Tahrir, var partiets ledelse smart 

nok til at arrangere et møde med det samme, hvor de præsenterede forbudsplanene som et 

spørgsmål om, at den danske regjeringen i realiteten ville gjøre det strafbart at være 

praktiserende muslim. Resultatet af det møde blev, at der kom ca. 200 nye sympatiøsrer til de 

kommende møder.»698  

Partiet har vokst stort på publisiteten som bidrar til å opprettholde gruppens status innad i det 

islamistiske miljøet.699 

I 2015 blusset det opp en ny forbudsdebatt basert på mistanker om terrortilknytning, i henhold 

til Hizb ut-Tahrirs tilknytning til Omar el-Hussein, som utførte terrorangrepet i København 

14. februar 2015. El-Hussein drepte filmregissør Finn Nørgaard på Krudttønden hvor han 

skadet tre politibetjenter. Den samme natten drepte han Dan Uzan foran synagogen i 

Krystalgade, og skadet ytterliggere to politibetjenter.700 Likevel klarte Hizb ut-Tahrir å snu 

                                                 
694 Sinclair & Khan, «Hizb ut Tahrir i Danmark ideologi og aktiviteter 2001-2015», 265  
695 Ibid., 273  
696 Ibid., 273 
697 Ibid., 266 
698 Grøndahl, Rugberg & Sinclair, Hizb ut-Tahrir i Danmark, 222  
699 Sinclair & Khan, «Hizb ut Tahrir i Danmark ideologi og aktiviteter 2001-2015», 266 
700 Madsen, «Sådan blev Omar el-Hussein til terroristen, alle danskere kender» 



81 

 

situasjonen til egen fordel, ved å rette oppmerksomheten mot deres agenda. 701 Dagen etter 

skytingen utsendte partiet en pressemelding om at danske muslimer ikke måtte ta standpunkt 

mot terror eller Husseins gjerninger, da det ikke er en del av religionen og muslimer ikke må 

føle seg påtvungen til å forsvare sin religiøse tilhørighet.702 Hizb ut-Tahrir hold samfunnet 

ansvarlig for el-Husseins handlinger og fremstilte han som et produkt av det danske 

samfunnet, feilslått integreringspolitikk og et generelt moralsk forfall.703 Gjennom å rette 

anklagene mot samfunnet ble situasjonen fremstilt som et kroneksempel på hvordan muslimer 

blir diskriminert.704 Hizb ut-Tahrir holdt flere offentlige møter og demonstrasjoner på 

Rådhusplassen. Den danske avisen Politiken publiserte et portrettintervju med 

pressetalsmannen Junes Koch som også ble vist på tv i Deadline, 24. mars 2015.705 Den 

eneste som tjente på situasjonen var Hizb ut-Tahrir.706     

Hizb ut-Tahrir har ved flere anledninger utnyttet det politiske miljøet til å spre sin ideologi og 

narrativ ved å spille på offerrollen og beskyldninger om Vestens koloniserende og hatefulle 

kultur, spesielt i relasjon til den muslimske verden. Dette kom særlig til syne i 2006 med 

publiseringen av Muhammed karikaturtegningene. Organisasjonen gav imidlertid ingen 

umiddelbar oppmerksomhet til situasjonen og uttalte på en konferanse (med et annet tema) i 

2006, at tegninger som fremstiller profeten verken er et nytt eller vestlig fenomen, men fantes 

også i muslimske land.707 Partiet henviste spesifikt til et egyptisk teaterstykke som fremstilte 

profeten Muhammed samme år. Organisasjonen så i utgangspunktet ingen grunn til å reagere 

på den opphetede debatten. Først da karikaturtegningene hadde blitt en krise av internasjonale 

proporsjoner med danske ambassader i brann i Damaskus og Teheran, innså den danske 

grenen propagandapotensialet og fremstilte tegningene som en dyp krenkelse og fornærmelse 

ovenfor muslimer.708 Partiet forsøker å rokke ved kontroverser og samfunnsutfordringer for å 

fremheve sitt kjernebudskap: behovet for en gjenoppretting av kalifatet.709 Hizb ut-Tahrir 

arbeider for reetableringen av kalifatet både ved å direkte omtale kalifatet og gjennom kritikk 

av eksisterende styreformer.710   
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Lignende pragmatiske eksempler finnes også hos Islam Net. I enkelte tilfeller har 

organisasjonens vurderinger av politiske muligheter ført til at rekrutteringsstrategiene går på 

bekostning av gruppens ideologiske standpunkt. Til tross for at Islam Net fordømte 

demonstrasjonen mot Dagbladets karikaturtegninger i 2010 på doktrinært grunnlag, i tråd med 

puritanske saudi-arabiske lærde. Valgte likevel gruppen å benytte seg av opptak fra 

demonstrasjonen i en av sine rekrutteringsvideoer.711 Dette kan vitne om at Hizb ut-Tahrir og 

Islam Net forstår slike hendelser gjennom et politisk, snarere enn et religiøst prisme.712   

Internasjonale forhold har hatt stor betydning for trusselsituasjonen og faren for økt 

polarisering mellom ulike grupperinger.713 Hizb ut-Tahrir var tydelig skuffet over den 

arabiske våren som spredde seg fra Tunisia via Egypt og Libya, Persiabukten og til slutt Syria 

ikke var utløst av gruppen selv, men påvirket av vestlig demokrati og menneskerettigheter.714 

Ledelsen måtte dermed hanskes med spørsmål om det arabiske opprørets natur.715 Den danske 

grenen forsøkte lenge å unngå potensielle konfrontasjoner som følge av den manglende evnen 

til å forklare de arabiske oppstandene og Syria-krisen, ved å avstå fra å diskutere 

situasjonen.716 Innen 2014 fikk dette to konsekvenser: for det første ble pressetalsmannen 

erstattet med den danske konvertitten Junes Koch. For det andre falt medlemstallene ettersom 

fler og fler ble overbevist av løftene om kalifatet i form av IS.717 Til tross for at Hizb ut-Tahrir 

offentlig har frarådet sympatisører å dra til Syria og kjempe for IS, er det bekreftet at individer 

med tilknytning til partiet har gjort nettopp dette.718 Dette kan illustrere enkelte 

partimedlemmers problemer med å overholde ikke- volds taktikken i forsøk på å forandre 

verden, og understreker at ikke- vold kan forstås som «ikke vold akkurat nå».719 Imidlertid tar 

det overveldende flertallet av medlemmene avstand fra voldelige og krigsrelaterte aktiviteter.   

Store politiske hendelser som borgerkrigen i Syria og rekruttering til IS fra europeiske land, 

har åpnet et politisk vindu for Islam Net og Hizb ut-Tahrir. Syria-krisen har vist seg å være en 

verdifull mobiliseringsfaktor. Islam Net har benyttet den politiske situasjonen til å etablere 

seg i det politiske landskapet gjennom å ta til ordet, samle inn penger og øke bevisstheten 
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rundt situasjonen. I likhet med Islam Net regnes også IS som salafister, og deler dermed en 

teologisk likhet. Islam Net oppfatter rekrutering til IS som en klar trussel og har forsøkt å 

diskreditere deres ideologi og det selvproklamerte kalifatets legitimitet. Gruppen har også 

forsøkt å forhindre at norske muslimer reiser til Syria av andre årsaker. Likevel er det 

bekreftet at personer med tilknytning til Islam Net har reist til Syria og sluttet seg til IS.720  

Islam Net har hovedsakelig rettet fokuset på bekjempelsen av Assad-regimet. Islam Net 

predikanten Haihtam al-Haddad svarte på situasjonen ved å utstede en omfattende fatwa med 

teologisk funderte argumenter imot at utenlandske muslimer skulle reise til Syria for å delta i 

jihad. Denne ble oversatt av Islam Net og publisert på islamqa.no.721 Ifølge fatwaen var jihad 

riktig og obligatorisk for muslimer bosatt i Syria. Argumentene imot utenlands deltagelse 

refererte til både andre lærde og militærpersonell i Syria som ikke ønsket utenlandske soldater 

i sine rekker. I den forstand tar jihad en annen form, ifølge Haddad er det obligatorisk å sende 

penger.722 På den måten kan muslimer som føler et kall til defensiv form for jihad uttrykke 

seg på en fredelig måte. Islam Net har formidlet budskapet om å ikke reise til Syria gjennom 

en rekke kanaler. I tillegg til Haddads fatwa er det formidlet gjennom YouTube-videoer, 

pressemeldinger, Facebook-innlegg og i debatter.723 Islam Net tillegger temaet mye ressurser, 

noe som understreker viktigheten budskapet har for organisasjonen.  

Islam Net har forsøkt å fremstille seg selv som selve løsningen på radikaliserings-

problematikken, fremfor en del av problemet. I den anledning har Islam Net forsøkt å flytte 

søkelyset vekk fra seg og over på enkeltaktører og faktorer som kan forklare hvorfor ungdom 

tiltrekkes av voldelig aktivisme. Islam Net har ved flere anledninger fremstilt seg selv som 

«mainstream» islam, som en «gylden middelvei», og forklarer fremmedkrigere som avvik.724 

Qureshi vektlegger Vestens utenrikspolitikk, norsk deltagelse i muslimske land, og invasjonen 

av Afghanistan og Irak som viktige radikaliseringsfaktorer. Qureshi argumenterer at disse 

krigene kan oppfattes som krig mot islam og lede til antipatier mot norsk stat og samfunn.725 

Det er tydelig at Islam Net ønsker å fremstå som en seriøs og proaktiv aktør i kampen mot 

radikalisering. I en studiodebatt i aftenpostens web-TV i 2015 kritiserte Qureshi regjeringens 
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handlingsplan mot radikalisering, og argumenterte at «det er vi som har erfaringer og sitter på 

førstehåndsinformasjon».726 Qureshi påstår at andelen norske fremmedkrigere hadde vært 

langt høyere uten Islam Nets innsats «PST forteller om at rundt 100 personer har reist til 

Syria. Hadde det ikke vært for vårt bidrag kunne det vært mangedoblet og sympatien for 

terror hadde vært langt mer utbredt.»727 Ifølge Qureshi arbeider Islam Net aktivt med å 

forebygge radikalisering gjennom konferanser og kurs.728 Organisasjonen forsøker også å 

melke den politiske situasjonen økonomisk. I en NRK- kronikk skriver Qureshi «Regjeringen 

bør sette ned et utvalg som kan jobbe med en langsiktig tiltaksplan mot radikalisering. I denne 

planen er det uhyre viktig at Islam Net får økonomisk støtte, for det er vi som når ut til de som 

faktisk er i faresonen både i kriminelle og radikale miljøer.»729  

Radikaliseringsdebatten knyttet til norske fremmedkrigere har gitt Islam Net en betydelig 

stemme og stor mediedekning. Organisasjonens håndtering av Syria-krisen har tilført Islam 

Net status, legitimering og en sterk posisjon i det muslimske miljøet. Dette underbygges av at 

Islam Net inviteres til debatter og arrangementer i møte med innflytelsesrike personer som 

søker deres råd og kunnskaper. Eksempler er Fahad Qureshis deltagelse i debatt mot den 

kjente terrorforskeren Tomas Hegghammer og Midtøsten-eksperten Bjørn Olav Utvik, i regi 

av studentsamfunnet ved NTNU i 2017. Hvor Qureshi holdt et lengre innlegg angående 

«sammenhengen mellom islam, islamisme og terrorisme».730 I tillegg til å ha debattert 

politikere har Qureshi holdt et lengre foredrag i januar 2016 for Romerike Politidistrikt i regi 

av Romerike Beredskapsforum og Romerike Kontaktforum.731 Islam Net fremstår som en 

høyst vellykket islamistisk organisasjon i stand til å utfordre og påvirke den politiske makten.  

Syria-krisen og etableringen av terrorgruppen IS gjorde at Fahad Qureshi og Islam Net fikk 

muligheten til å innynde seg hos norske myndigheter hvor enkelte aktører søkte etter 

«moderate muslimer» i kampen mot radikalisering. Når Islam Net settes opp mot 

terrorgruppen IS blir forskjellene store i lys av myndighetenes, deriblant politiets 

sikkerhetstjenestes, definisjon av radikalisering som begrenses til voldsbruk. Oppkomsten av 

IS og den relaterte problematikken om radikalisering og fremmedkrigere har fått 

myndighetene til å trekke Islam Net tettere til seg, en hva de eller ville ha gjort. Dette har ført 

                                                 
726 Gjerde, «Regjeringens tiltak mot radikalisering fungerer ikke»  
727 Lysberg & Tallaksen, «Islam Net vil inkluderes i arbeidet mot radikalisering: Føler seg utstøtt» 
728 Slettholm, «Stadig flere unge søker seg til bokstavtro islam»  
729 Qureshi, «Islam Net forebygger radikalisering»   
730 Islam Net Video, «Sammenhengen mellom islam, islamisme og terrorisme| Fahad Qureshi» 
731 Islam Net Video, «Radikalisering av norsk muslimsk ungdom | Fahad Qureshi | Romerike Politidistrikt» 



85 

 

til at personer som deler alle de grunnleggende verdiene og prinsippene med voldsmennene, 

men som ikke mener det er greit å bruke vold akkurat her og nå, faller utenfor synsfeltet. 

Derfor forsøker Islam Net å fremheve organisasjonens tilsynelatende fredelige agenda 

tilpasset en norsk kontekst. Danske myndigheter derimot innledet ikke et samarbeid med Hizb 

ut-Tahrir i kampen mot radikalisering, da partiets voldelige potensial og medvirkning til 

radikalisering og vold jevnlig har vært gjenstand for debatt i spørsmålet om et mulig forbud. 

Danske myndigheter har heller forsøkt å innskrenke organisasjonens mobiliseringsmuligheter 

ved lovendringen i 2017 om å forby støtte og utleie av lokaler til foreninger som 

underminerer demokratiet og de grunnleggende frihets- og menneskerettighetene.732 

I tillegg til utenrikspolitikk kan innenriksfaktorer påvirke mobiliseringen. Hijabdebattene har 

vært sterkt politisert rundt om i Europa. Hijab er et hodeplagg for kvinner som dekker håret. 

Den nasjonale debatten i både Danmark og i Norge har vært av betydelige dimensjoner og 

kan derfor være en kilde til motvilje, mer betent enn utenrikspolitiske temaer.733 Debatten har 

tatt ulike former i lys av integreringspolitikken. I Danmark og Norge assosieres hijaben ofte 

med kvinneundertrykkelse. I Frankrike har hijabdebatten og eventuelle hijabforbud vært den 

ledende mobiliseringsfaktoren blant muslimske kvinner.734 Den franske grenen av Hizb ut-

Tahrir skrev et formelt protestbrev til den franske presidenten angående forbudet og har alliert 

seg med andre islamistiske og muslimske organisasjoner.735   

I 2014 skrev Fahad Qureshi et åpent brev til statsminister Erna Solberg hvor han ba om 

politisk imøtekommenhet og beskyttelse av muslimers religionsutøvelse.736 Brevet dreiede 

seg i hovedsak om at Niqab-forbudet var en dårlig ide og kunne føre til potensiell 

radikalisering. Islam Net uttrykkte forståelse for at enkelte radikaliseres og omtaler dette som 

en konsekvens av Vestens politikk.737 Nikab er en heldekkende kvinnedrakt bestående av en 

ankellang, løstsittende kjole med et hette-lignende hodeplagg som dekker alt utenom øynene, 

i motsetning til burka som har netting foran øynene.738 Hizb ut-Tahrir har bevilget mye tid og 

ressurser på niqab- og burkadebatten som har herjet i Danmark de siste ni årene, og som trolig 

ender i forbud i form av et maskeringsforbud.739 Den politiske situasjonen har ført til at 
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partiets i utstrakt grad søker allierte i form av muslimske organisasjoner, representanter og 

moskeer.740 Organisasjonen oppfordrer det muslimske samfunnet om å stå sammen i hva de 

omtaler som «et angrep på den muslimske identitet» og motstride et eventuelt forbud.741 Hizb 

ut-Tahrir har allerede en unormalt stor kvinneavdeling og kan i lys av burkadebatten oppleve 

en ytterligere økning i andel kvinnelige medlemmer.  

En vellykket rammeprosess avhenger av at politiske muligheter skaper effektive 

kommunikasjonsstrukturer for å formidle budskapet.742 Uten å fornye budskapet eller øke 

medlemstallet har Hizb ut-Tahrir opprettholdt en plattform hvor de direkte kan kommunisere 

med politikere og sentrale samfunnsaktører.743 For utenom mediedekningen har den største 

endringen vært hvordan andre muslimske organisasjoner snakker om Hizb ut-Tahrir. Det har 

gradvis blitt mer utbredt blant organisasjoner og moskeer om å ta et standpunkt mot 

islamistiske tolkninger og propaganda i dag, enn før 11. september 2001.744 Dette må også 

sees i sammenheng med at partiet gradvis åpnet opp for samarbeid med andre organisasjoner, 

representanter og moskeer. Den største endringen for Islam Net er måten organisasjonen 

omtales og mottas i offentligheten. Organisasjonen har gått fra forbud av studentforeninger og 

negative medieoppslag til å bli invitert til å holde foredrag hos Romerike Politidistrikt. Islam 

Net og Hizb ut-Tahrir har utnyttet de politiske mulighetene og overkommet hindringer og 

statlig undertrykkelse.   

Ressursmobiliseringsteorier som mobiliseringsstrukturer og politiske mulighetsstrukturer har 

tradisjonelt hatt et mekanisk syn på mobilisering og rekruttering.745 Tilgangen til ressurser og 

politiske muligheter er essensielt for å oppnå kontakt med den potensielle rekrutten. Likevel 

avhenger en suksessfull rekrutering av organisasjonens evne til å kommunisere med 

målgruppen og formidle mål, meninger og ideer på en måte som resonerer med individets 

erfaringer. Ressursmobiliseringsteorier er kritisert for å overse mellommenneskelige 

relasjoner. Mobiliseringsstrukturer og politiske mulighetsstrukturer fokuserer på nettverk og 

prosesser som forklarer vekst og rekrutering, men kan ikke redegjøre for de interpersonelle 

prosessene som oppstår under et rekruteringsforsøk.746  
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Kapittel 5. Ideologiske rammer 

Teorier om rammekonstruksjoner gjeninnfører meningsaspektet og betydningen av kulturelle- 

og mellommenneskelige forhold, som ressursmobiliseringsteorier forsøkte å avskrive i sin 

kritikk av «kollektiv oppførsel».747 Ideologiske rammekonstruksjoner bygger på arbeidet til 

den kanadiske sosiologen Erving Goffman og hviler på en konstruktiv virkelighetsforståelse 

hvor rammene forsøker å beskrive den aktive konstruksjonen og formidlingen av mening.748 

Rammekonstruksjoner fokuserer på de komunikative og sosial konstruktivistiske aspektene 

ved rekrutering, hvordan organisasjonene bruker språket og symboler i formidlingen av 

budskapet. Kunsten å overbevise er en diskursiv prosess om hva som kan ansees som rett og 

galt, bestående av verdier, ideer og virkelighetsoppfatninger.749 De spesifikke 

overtalelsesmekanismene varierer basert på bevegelsestypen.750 Ideologiske 

rammekonstruksjoner forsøker å forklare hvorfor potensielle medlemmer blir overbevist om å 

delta i Islam Net og Hizb ut-Tahrir, ved hjelp av identitet, sosiale krefter, religion og 

politikk.751 Rammekonstruksjoner er sentralt for alle problemdrevne bevegelser, alt fra anti-

globalisering - til islamistiske organisasjoner.752  

«Rammene» utgjør fortolkningsskjemaer, hvor språket er et kognitivt verktøy som forsøker å 

skape mening av hendelser og opplevelser gjennom å tolke årsaker, evaluere situasjonen og 

tilby løsninger.753 Snow (et al.) definerer rammer som “By rendering events or occurrences 

meaningful, frames function to organize experience and guide action, wether individual or 

collective.”754 Rammene er fleksible og tilpasningsdyktige i forhold til det politiske klimaet 

og sosioøkonomiske forhold. Rammeteorier vektlegger og tydeliggjør 

radikaliseringsprosessen fremfor spesifikke sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer eller 

personlige karakteristikker.     
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Bevegelsesentreprenørene og rekrutteringsagentene produserer og promoterer en spesifikk 

versjon av den sosiale virkeligheten.755 Rammeteorier har som utgangspunkt at hendelser 

sjeldent taler for seg selv og avhenger av bevegelsens evne til å skape egne forklaringer. 

Parallelt må organisasjonene delegitimere motstridende forklaringer i konkurransen om den 

autorative fortolkningen av den sosiale virkeligheten. Hizb ut-Tahrir og Islam Net fremstiller 

deltagelse som en religiøs plikt og et moralsk ansvar. Avgjørelsen om å delta er påvirket av 

ulike motivasjonsfaktorer og kostnadsfordeler, uavhengig om kontakten er fremprovosert av 

et moralsk sjokk eller dypere verdier og forestillinger.756 Det er kun da rammene tilpasses slik 

at de resonerer med individets egne oppfatninger og erfaringer at rekruttering er mulig.757 I 

enkelte tilfeller er det nok at rekrutteringsagenten oppnår kontakt med 

mobiliseringsgrunnlaget, som allerede deler samme oppfattelse.758 Da ligger ikke utfordringen 

i selve rammekonstruksjonene, men i ressursbruken. Organisasjonen er avhengig av å ha 

tilstrekkelig med ressurser og de riktige kanalene for å oppnå kontakt. I andre tilfeller må 

rekruteringsagenten, i ulik grad, manipulere og endre individets forståelse, verdier og ideer.759 

Ideer forstås her som en tankekonstruksjon som bærer preg av stabilitet og kontinuitet. 

Ideologien til Islam Net og Hizb ut-Tahrir er en samling av ideer som har blitt normene og 

konsensusen for en større gruppe.   

Islam Net og Hizb ut-Tahrir skaper diagnostiske rammer som identifiserer et problem eller en 

tilstand som må imøtekommes. Dette inkluderer skyld- og ansvarsfordeling.760 Bevegelsene 

skaper prognostiske rammer for å konstruere løsninger og strategier som imøtegår temaene 

som ansees som problematiske. De utpekte problemområdene begrenser dermed naturlig 

handlingsrepertoaret.761 Organisasjonene skaper motiverende rammer for å overbevise 

mobiliseringsgrunnlaget til deltagelse. Et sentralt element i opprettholdelsen av legitimiteten 

og kredibiliteten er «frame consistency». Organisasjonene må være konsekvente i sine krav 

og handlingsmønstre, da inkonsekvens kan oppfattes som selvmotsigende og svekke 

budskapet. Ideologiske rammeteorier forklarer prosessen hvor individet aksepterer og 

omfavner den islamistiske ideologien 762   
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En vellykket rammetilpasning betyr at medlemmene starter å føle, tenke og handle i tråd med 

organisasjonens ideologi og selvforståelse. Dette innebærer at rekrutten adopterer partiets 

spesifikke oppførsel, argumentasjon og synspunkter.763 Ifølge Roier Meijer er kredibiliteten 

og legitimiteten til personen som formidler budskapet like viktig som innholdet.764 

Rammeresonans avhenger derfor av de spesielle båndene som etableres mellom 

rekrutteringsagenten og rekrutten.765 En suksessfull overbevisningsprosess kan både skapes 

gjennom direkte dialog eller indirekte via internett og digitale medier. 

Overbevisningsprosessen starter først når individet er tiltrukket av bevegelsen. Etter at 

rammeresonansen er oppnådd foregår en dypere sosialiseringsprosess. Budskapet intensifieres 

gjennom solidaritetsfølelsen. Islam Net og Hizb ut-Tahrir må derfor alltid balansere 

ideologiene i henhold til lederskapet, tilgjengelige ressurser og det politiske og kulturelle 

klimaet.766 Dette kapittelet argumenterer for at interesser og ideer motiverer til mobilisering, 

og at balansen skifter ettersom motiveringsfaktorene endres med tiden.  

I likhet med politiske mulighetsstrukturer er rammekonstruksjoner like viktige for 

organisasjonens skjebne senere i utviklingen som i etableringsfasen. I motsetning til 

nyetablerte bevegelser tar erfarne bevegelser ofte mer strategiske og bevisste valg i 

forhandlingsprosessene av rammevilkårene.767 Den innledende rammekonstruksjonen er ofte 

karakterisert som spontan, mindre strategisk, mer uforutsigbar og preget av flere ubevisste 

valg. Dette er ikke tilfellet senere i utviklingen da bevegelsen etterstreber den mest effektive 

måten å formidle budskapet til mobiliseringsgrunnlaget. I en moden bevegelse får 

rammekonstruksjonen en annen betydning ettersom de interne forholdene og konteksten er 

annerledes.768 Derfor har erfarne bevegelser en tendens til å styres av den ideologiske 

konsensusen, kollektive identiteter og verdenssyn, etablert tidligere i prosessen.769 Ettersom 

organisasjonene må konkurrere mot motstridende rammer,770 endres også det analytiske 

fokuset gjennom bevegelsessyklusen.771    

Kunsten å overbevise 
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Islam Net og Hizb ut-Tahrir har vært suksessfulle i rekruteringen av nye medlemmer på grunn 

av deres evne til å finne relevante måter å ramme inn budskapet sitt på.  I likhet med andre 

islamistiske organisasjoner er Islam Net og Hizb ut-Tahrir avhengig av islam som en stabil 

legitimerende kilde, og benyttet derfor religionen som en overordnet offisiell ideologisk 

ramme. Islam fungerer som et strukturerende overordnet rammeverk for det islamistiske 

budskapet, noe som er viktig for at organisasjonen skal bli akseptert av et bredere spekter i 

samfunnet.772 Det islamske budskapet har en grunnleggende betydning for medlemsveksten 

på grunn av resonansen den skaper til tradisjoner, teologi og det muslimske ummah.773 De 

overordnende rammene bygger på allerede eksisterende ideer, verdier og normer. Islam Net 

og Hizb ut-Tahrir forsøker å vekke gamle islamske «sannheter» og islamsk historie ved å 

bruke retorikk og symboler fra islamsk tradisjon.774 Islam Net og Hizb ut-Tahrir reduserer 

religionen fra en historisk til en politisk identitet.775 På den måten kan organisasjonene 

ideologisk legitimere seg i islam, uten at det endrer deres primære perspektiv.776  

Det er imidlertid ikke enestående at islamistiske organisasjoner benytter religion for å 

legitimere en politisk ideologi.777 Det at Hizb ut-Tahrir og Islam Net benytter mange sitater 

fra Koranen og profetens liv i sine lovnader om en islamsk mønsterstat og insisterer på å 

representere den sanne islam, artikulerer en kritikk eller anklage basert på sakral autoritet og 

religiøs overbevisning. Dette er ikke et samtidshistorisk fenomen, men finnes eksempler 

gjennom historien på kulturelle uttrykk som kan minne om det islamistiske miljøet.778 

Sionismen for eksempel var det ideologiske grunnlaget for staten Israel.779 Det er blant annet 

et slektskap mellom den kristne indremisjonske vekkelsen på 1800 tallet og Islam Net og 

Hizb ut-Tahrir. Ettersom alle tre hevder å ha rett til å håndheve en sakral autoritet og utøve en 

dyp forakt for resten av verden som oppfattes som blottet for sann moral og religiøsitet.780 De 

islamistiske bevegelsene avfeier verdensstatusen med begrepet djahiliyya, som refererer til 

den synd og uvitenhet som regjerte før Koranens åpenbaring, og kan oversettes med 

barbarenes tid.781 Den samme forståelsen finnes hos indremisjonske erindringer fra forrige 
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århundre som anser denne verden som tom og syndig, seg selv som rene og rettroende og har 

blikket rettet mot den personlige frelse.782 Imidlertid har Islam Net og Hizb ut-Tahrir en 

dogmatisk enveis misjonskommunikasjon og ikke en dialog. Organisasjonene er ikke en 

menighet ledsaget av en skolert imam innenfor moskeenes fastsatte rammer, men snarere en 

islamsk vekkelsesbevegelse som mobiliserer unge muslimer på et helt annet grunnlag.783  

Ifølge McAdam skyldes noe av suksessen til borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther 

King at han koblet kampen om rettigheter til dypt integrerte amerikanske verdier som 

demokrati og kristendom.784 I den forstand ble det å nekte like rettigheter det samme som å 

fornekte kristne og demokratiske verdier.785 Sørensen påpeker at når en politisk ideologi 

legitimerer seg i en religion kan medlemmene oppleve legitimeringen som dyptfølt og genuin, 

samtidig som det har en instrumentell funksjon.786 Da Raid Ouarzazi prekte om kjærlighet til 

profeten på Islam Nets fredskonferanse i 2014, ble det kvinnelige publikumet rørt til tårer.787 

Sannsynligheten for rammeresonans øker når organisasjonen forankrer de andre individuelle 

rammene og argumentasjonene i den overordnende religiøse rammen og trekker en parallell 

til sosiale verdier og normer.788   

Islam har en instrumentell funksjon og blir noe mer enn et sett meninger og symboler, nemlig 

en ideologi som tilbyr et konseptuelt rammeverk for offentlige problemer.789 Islam Net og 

Hizb ut-Tahrir bruker religiøs argumentasjon i ideologien og presentasjonen av politiske mål i 

form av motiverende rammer. Det ideologiske materialet benytter sitater fra Koranen og 

hadith (nedskrevne beretninger om hva profeten Muhammed sa og gjorde), for å stresse 

politiske argumenter og økte troverdigheten. Hizb ut-Tahrir og Islam Net forøker å motivere 

medlemmene med uttalelser som «gud er på vår side, derfor vil vi lykkes».790 Hizb ut-Tahrir 

er overbevist om at etableringen av kalifatet er en religiøs plikt. På den måten blir et religiøst 

konsept tømt for dens originale mening og betydning, og tilført et politisk meningsaspekt 

definert av rammene til Hizb ut-Tahrir og dens logikk.791 Ettersom den potensielle rekrutten 

som regel kommer fra hjem med ingen eller svake religiøse tradisjoner, har ikke individet 
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nødvendigvis tilstrekkelige kunnskaper for å avgjøre legitimiteten og troverdigheten til 

organisasjonenes religiøse fremstillinger.792 På grunn av mangelen på kunnskap avgjøres ikke 

troverdigheten til rekrutteringsagenten basert på «religiøse sannheter», men er tungt påvirket 

av hvorvidt argumentene fremstår som fornuftige og overbevisende. Avgjørelsen påvirkes av 

individets forståelse, bakgrunn og erfaringer. Derfor er det elementært at organisasjonene 

fokuserer på umiddelbare bekymringer i overbevisningsprosessen, enten personlige, 

emosjonelle eller lokalt forankrede problemstillinger.793  

Islam Net kontrollerer de diagnostiske rammene ved å utarbeide temaene til fredskonferansen 

i samarbeid med predikantene. Ettersom organisasjonen vet hvilke bekymringer og 

problemstillinger som opptar tilhengerne. Slik kan predikantene tilpasse undervisningen og 

vitsene til en norsk kontekst.794 Islam Net fremstiller problemstillinger hvor muslimer, enten 

som gruppe eller som enkeltindivider, møter på problemer grunnet misoppfatninger om islam. 

Den sanne tolkningen av islam fremstilles som løsningen på alle problemer.795 De fleste 

leksjonene spiller på det emosjonelle, dominert av motiverende og ikke prognostiske 

rammer.796  YouTube videoene til Islam Net er ikke sentrert rundt teologiske doktriner, men 

baseres på lederens karisma og evne til å påvirke følelsene til de unge tilhengerne. Gruppen 

konsulterer og publiserer meninger til predikanter organisasjonen identifiserer seg med.797 

Islam Net er tydelig påvirket av den kjente indiske predikanten og tidligere legen, Zakit Naik 

og hans konsept med Peace TV. Naik fremstår som en rollemodell for Islam Net. Gruppen har 

invitert flere av de samme predikantene som har opptrådd på Peace Tv, deriblant Abur 

Raheem Green og Khalid Yasmin.798 I likhet med Naik rangerer Islam Net vitenskap og 

rasjonalitet som autoritative kilder etter Koranen og hadith.799   

Hizb ut-Tahrir avviser sekterisme og involverer seg ikke i religiøse aktiviteter i moskeer eller 

deltar i debatter om religiøs praksis. Ifølge Sinclair har flere tidligere medlemmer kritisert 

partiet for å være uinteresserte i det religiøse aspektet.800 Ifølge Sinclair tilbyr Hizb ut-Tahrir 

«maler» for individenes selvforståelse og følelsesliv, selve innholdet må medlemmene fylle ut 
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selv. For eksempel blir det religiøse innholdet fylt av medlemmene i henhold til deres 

oppfatning av frelse og belønning i det etterfølgende livet.801 Dette er spesielt sentralt for 

Hizb ut-Tahrir og gjør at de kan akseptere tilhengere fra alle religiøse retninger innenfor 

islam, i motsetning til Islam Net som er en ren salafistisk organisasjon. Til tross for at den 

politiske ideologien er svært fremtredende i Hizb ut-Tahrir som i førsteomgang blir ansett 

som et politisk parti som fokuserer på implementeringen av ideologien og kalifatet, så er de 

religiøse aspektene elementære motivasjonsfaktorer i overbevisningsporsessen.802 Da Hizb ut-

Tahrir i tusenårsskiftet ukentlig rekrutterte på en klubb opprettet av kommunen for å fremme 

integrering blant en utsatt gruppe ungdommer startet rekrutteringsprosessen med å fremstille 

religiøse rammer, blant annet skaperens eksistens, som med tiden gled over til det politiske.803 

Det er nettopp det selv-tillagte religiøse aspektet som gjør det vanskelig å forlate 

organisasjonen.804 Resultatet er at flesteparten av medlemmene ikke praktiserer islam i 

moskeer eller med andre muslimer, men praktiserer islam i tråd med partiets politiske 

forståelse.805     

Hizb ut-Tahrir og Islam Net fremstiller medlemskap som en måte å tilfredsstille gud på. 

Organisasjonene tilbyr emosjonelle «paletter», men ansvaret med å tillegge disse verdi og 

innhold hviler i ulik grad på det individuelle medlemmet og dens forventinger og 

fortolkninger av dommedag.806 Ettersom Islam Net er aktive talspersoner for hva de anser 

som korrekt religiøs praksis, forsøker organisasjonen i særlig grad å kontrollere individets 

religiøse forståelse og praksis, noe som gir medlemmene en følelse av å inne ha en overlegen 

islamsk kunnskap.807 Ifølge Linge kappes nærmest medlemmene om å fremstå som den mest 

rettroende gjennom islamsk retorikk og symbolikk.808 Dommedagsprofetier opptrer som 

motiverende rammer, for å rasjonalisere og legitimere betydningen av hva som står på spill.809  

Det apokalyptiske narrative er særdeles fremtredende hos Islam Net. Qureshi talte på en 

konferanse i regi av Islam Net i 2011: 
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«Det vil komme en dag hvor vi alle ligger i graven. Og må svare til Allah (..) for hva vi har 

gjort. En dag som ingen kan benekte. En dag hvor vi alle vil stå til ansvar. En dag da dine 

naboer kan si til Allah: ja Allah! Han viste sannheten, men han delte ikke med meg. Ja Allah, 

straff han også. Kanskje jeg var en kafir, brenn meg, men han muslimen- Ahmed, Ali, 

Muhammed viste sannheten og han delte aldri med meg, og jeg møtte han hver eneste dag».810  

Qureshi benytter mange sterke språklige virkemidler i formidlingen om at det haster å 

gjennomføre budskapet ettersom tiden er knapp. Argumentasjonen er billedtung spekket med 

dramatiske metaforer om tog som forlater stasjonen og om at rommet står i full brann.811  

Islam Net tilfører også medlemmene en følelse av moralsk overlegenhet. Dette utgjør en 

elementær del av Islam Nets prekener. Organisasjonens dawa og religiøse buskap fremstilles 

som selve meningen med livet, og som en forsømt individuell og kollektiv plikt.812 Kravet om 

autentisitet blir også en måte å si «jeg er muslim og jeg er stolt av det». På samme måte kan 

søken etter autentisitet være et forsøk på å etablere en mening, og sikkerhet i noe som kan 

fremstå som en usikker verden.813 Ved at islamistiske organisasjoner legitimerer seg i det de 

anser som «autentisk» islam skapes en dyp polarisert kløft mellom målgruppen og resten av 

samfunnet.814  Islam Net gir medlemmene en følelse av å representere en universell form for 

islam, som står i kontrast til moskeenes sekteriske, etniske og kulturelle praksiser og er mer i 

samsvar med ummah.815 Dette har lenge hatt en samlende effekt, men i løpet av de senere 

årene har denne posisjonen blitt utfordret av muslimske ungdomsorganisasjoner som har 

utviklet konkurrerende shia og sufi- identiteter.816   

Vestens kamp mot islam  

I alle samfunn og kulturer finnes det konkurrerende overordnede rammer. Sosiale bevegelser 

er begrenset til det politiske klimaet og oppstår gjennom protest-sykluser, hvor mange 

bevegelser mobiliserer fra en og samme masterramme.817 Til tross for at Islam Net ble dannet 

i lys av den konservative vekkelsen som fostret en rekke islamistiske og islamske bevegelser, 

så har gruppen i stor grad vært i stand til å kontrollere budskapet. Hovednarrative til 
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islamistiske organisasjoner, så vel som Islam Net og Hizb ut-Tahrir, tar utgangspunkt i at det 

finnes en historisk og samtidshistorisk konflikt mellom den vestlige- og muslimske verden og 

at Vesten er i krig mot islam. Islam og Vesten fremstår som uforenlige motpoler.818 

Forståelsen av urettferdighet danner en masterramme og grunnlaget for diagnostiske rammer 

som islamistiske organisasjoner trekker på i deres argumentasjoner, innrammeleseprosesser 

og rekruteringsaktiviteter.819 Organisasjonene baserer de emosjonelle motivasjonsfaktorene på 

undertrykkelsen av muslimer, offerrollen og opplevelsen av rotløshet.820 Masterrammen 

ligger tett opp til den religiøse overordnede rammen og har en symbolsk og universaliserende 

kraft. Imidlertid kan ikke islam bli forstått som en selvstendig aktør i en kamp eller krig 

mellom sivilisasjoner slik Hizb ut-Tahrir og Islam Net antyder. Organisasjonene fremhever 

konkrete hendelser og situasjoner som demonstrerer urettferdighet og undertrykkelse gjort 

mot alle muslimer, ikke bare dem som direkte berøres av situasjonen eller hendelsen. Hizb ut-

Tahrir skiller seg fra Islam Net ved å særlig fokusere på undertrykkelsen av muslimer utenfor 

landegrensene. Det muslimske ummah defineres som et religiøst-kulturelt samfunn av 

muslimer.821 Hegghammer har argumentert at distinksjonen mellom lokale og internasjonale 

fiender har blitt mindre innen moderne islamistiske miljøer.822 Den ideologiske 

sammenslåingen har ført til en «hybridisering» av budskapet.823 Denne hybridiseringen er 

spesielt fremtredende i Hizb ut-Tahrir, men også synlig i Islam Net. 

Gjennom komplekse rammekonstruksjoner som spiller på geopolitikk og religion fremstiller 

Hizb ut-Tahrir dansk og Vestlig deltagelse i Midtøsten som systematisk undertrykkelse av 

muslimer i Vestens kamp mot islam. Et godt eksempel er heftet «Terrorismen dens vestlige 

rødder, dens politiske udnyttelse og islams utvetydige standpunkt» hvor partiet beskylder de 

Vestlige maktene for følgende: 

«De udnytter terrorismen i det hele taget. De udnytter de seneste angreb i Paris- de vil 

vannære deres egne uskyldigt dræbte ved i deres navn at slå endnu flere uskyldige i hjel. Ikke 

for at forhindre terror- men for med statsterror at forhindre de muslimske befolkninger, ikke 

mindst den syriske, i at bringe islam, til magten.» 824 
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Hizb ut-Tahrir forsøker å rekonstruere virkeligheten i henhold til ideologien gjennom å 

introdusere alternative rammer tilpasset målgruppen og dens behov. Disse rammene er 

varianter av allerede eksisterende religiøse og kulturelle rammer og utgjør et 

fortolkningsskjema med mål om å påvirke meningen tilknyttet ulike hendelser/ situasjoner.825  

Hizb ut-Tahrir har et arsenal av argumenter bestående av sitater fra Koranen, profetiske 

beretninger, internasjonal politikk og antimuslimske holdninger.826 Budskapet er avhengig av 

empiriske eksempler for å oppfattes som troverdig.827 Den tidligere rekruteringsagenten, 

Muhammed Ali Hee, beskriver hvordan han strategisk fremla Hizb ut-Tahrirs 

argumentasjonen basert på den potensielle rekruttens bakgrunn og synspunkter.828 Hee 

forklarer at han på tidlig 2000-tallet initierte kontakt med potensielle medlemmer ved å spørre 

om hva rekruttene mente om den politiske situasjonen i Palestina, Irak eller Afghanistan- 

store politiske hendelser som vekker engasjement hos de fleste. Rekruteringsagentene blir 

trent i studiekretsene på å presentere nyheter hvor Vesten er ansvarlig for offergjøringen av 

muslimers og deres lidelse.829 Dersom rekrutten uttrykker sterk misnøye over amerikansk 

utenrikspolitikk, underbygger Hee offerposisjonen med uttalelser som: «Vesten har gitt 

zionistene lov til at udrydde vores søstre og brødre i Palæstina af en eneste årsag: De er 

muslimer».830 For å deretter presentere løsninger på problemet: «hvis vi skal imødegå USA`s 

aggressioner, må vi samle muslimerne i en stat, kalifat. Så lenge vi er splittet op af korrupte 

regenters nationalisme, er vi de svage.»831 Hee forklarer rekruteringen med at personer som 

ikke har lært seg å være kritiske har vanskeligheter med å se formålet bak argumentasjonen 

og er mindre skeptiske ovenfor de store ideologiene.832 I likhet med Hizb ut-Tahrir er 

problematikken mellom jødene og muslimene også sentral i Islam Net, ettersom mange av 

medlemmene tror på konspirasjonsteorier om zionismen og dens kamp om 

verdensdominans.833   

Hizb ut-Tahrir er særdeles flinke på rammejusteringer. Argumentene er ikke bare tilpasset et 

spesifikt publikum, men tilpasses det spesifikke individet. Partiet innleder ofte 

                                                 
825 Al Raffie, “Social Identity Theory for Investigating Islamic Extremism in the Diaspora”, 75 
826 Hee & Flott, Avhopperen, 131 
827 Wiktorowicz, “Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam”, 6 
828 Hee & Flott, Avhopperen, 144 
829 Sinclair, The Caliphate as Homeland, 130   
830 Hee & Flott, Avhopperen, 136 
831 Ibid., 144 
832 Hee & Flott, Avhopperen, 131   
833 Mårtensson, “Salafism in Norway: `The Saved sect` Hugs the infidels”, 209 



97 

 

rekrutteringsforsøket ved å stille spørsmål som individet ikke kan svare på, og deretter tilbyr 

et svar.834 For eksempel forteller en lærerstudent som Sinclair har intervjuet i forbindelse med 

sin doktoravhandling, om hvordan partiet brukte hans interesser og bakgrunn i 

overtalelsesprosessen.835 I argumentasjonen vektla partiet at endring av verdenssamfunnet kan 

skje gjennom utdanningssystemet ved å etablere en ny og bedre regjering, gjennom å opprette 

en islamsk stat.836 Argumentasjonen og retorikken er fundert på paritets egne premisser. 

Sosiale bevegelsers mål og uttrykk kan i ulik grad true den eksisterende samfunnsorden. For å 

unngå symbolske konflikter og fiendtliggjøring av majoritetssamfunnets verdier og interesser 

kan bevegelsen modifisere målsetningen og retorikken. For eksempel har kampanjen mot 

fyllekjøring unngått å svartmale alkohol, men heller fremstilt den alkoholpåvirkede sjåføren 

som problemet.837 Dette har bidratt til at bevegelsen ikke har fostret motbevegelser, i kontrast 

til tidligere avholdsbevegelser.838 Ifølge McCarthy og Wolfson har oppslutningen både blitt 

styrket og svekket i samsvar med at bevegelsen har skiftet fokus fra alkoholpåvirkede sjåfører 

til lovverket som justerer regelverket i forhold til alder, mengde alkohol, setebelter og 

reklamering for alkohol.839 Dersom bevegelsen forsøker å påvirke endringer i lovverket som 

truer alkohol- og bilindustrien, kan dette etablere motbevegelser.840 Den samme 

problemstillingen gjelder for ideologiske bevegelser. Imidlertid er det svært vanskelig for 

islamistiske organisasjoner å ikke egge opp til motstand, ettersom holdningene og praksisen, 

som for eksempel kjønnssegregering, i seg selv kan provosere eksisterende samfunnsidealer. 

Likevel forsøker rekruteringsagentene til Islam Net og Hizb ut-Tahrir å ramme inn budskapet 

i langt mindre kontroversielle og konfronterende termer.  

Organisasjonsledelsen kan velge en assimilerende fremfor en militant fremtoning, slik 

homofiles rettighetskampanjer gjorde på 1950 tallet.841 De ideologiske grunnprinsippene til 

Islam Net og Hizb ut-Tahrir er ytterliggående og usannsynlig til å appellere til majoriteten av 

mobiliseringsgrunnlaget.842 Derfor forsøker Islam Net og Hizb ut-Tahrir å implementere 

brede rammer som fremstiller problemstillinger som opptar betente temaer innenfor det 
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muslimske miljøet. Eksempel på dette er burkadebatten og diskusjonen om koranskoler som 

vekker interesse uavhengig av ideologisk ståsted. Hizb ut-Tahrir og Islam Net fokuserer 

hovedsakelig på prosjektet om å «øke bevisstheten rundt plikten til muslimer»- fremfor 

praktiske løsninger.843 De stiller strategiske spørsmål istedenfor å skape ideologiske 

forklaringer. Argumentene og påstandene underbygges av at islam og en islamsk identitet kan 

skape løsninger på lokale, personlige og globale problemer.844 På den måten kan 

organisasjonene gi svar på et bredt spekter av spørsmål, opprettholde en rekke ideologiske 

prinsipper og appellere til mange ulike medlemstyper.845 Den amerikanske sosiologen Roger 

V. Gould påpeker at organisasjonene må konstruere en identitet som er bred nok til å 

inkludere hele mobiliseringsgrunnlaget.846 Identitetsmarkørene blir noe mer enn kulturelle 

uttrykk, ved at de indirekte foreslår politiske mål.847  

Hizb ut-Tahrir har gradvis utvidet mobiliseringspotensialet ved å legge om språkbruken. 

Retorikken i papirutgaven av Khailafah Magazine på slutten av 1990 årene og starten av 

2000-tallet var hovedsakelig basert på arabiske språk og uttrykk, ettersom partiet talte til 

personer som kjente til viktigheten av begrepene.848 Rekruterings- og undervisningsmaterialet 

ble i tusenårsskiftet oversatt fra arabisk til dansk, noe som gjorde partiet mer attraktivt for et 

tverrkulturelt publikum utenfor det arabiske begrepsapparatet.849 Bytte av lederskapet i 2009 

med Chadi Freigeh som medierepresentant førte til at temaene i konferansene og foredragene 

til Hizb ut-Tahrir har i økende grad gått fra å være konfronterende til å være oppdragende. 

Parallelt ble språket mindre fremmedartet.850 De produserte filmer i dokumentarstil basert på 

vennlige og åpne intervjuer med medlemmer om meningen med livet og innvirkninger på 

deres tro.851 Mest kjent er «Hvordan være en muslimsk rollemodell» 852 og partiets forsøk på å 

avvikle bandekriminalitet853, en aktivitet som har skapt positive overskrifter i media. Fra 2009 

har Hizb ut-Tahrir forsøkt å vinne oppmerksomheten til den danske offentligheten og det 

muslimske miljøet, ved å fokusere på mindre kontroversielle temaer og vektlegge temaer nært 
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hjemme.854 Det at partiet er i stand til å bruke det nasjonale språket og alltid relatere til lokale 

så vel som nasjonale problemstillinger har vist å være nøkkelen til partiets 

rekruteringssuksess.855 Mildere retorikk betyr ikke nødvendigvis et retorisk skifte. 

Islam Net derimot, har siden etableringen holdt en oppdragende tone og benyttet hovedsakelig 

norske begreper for å legitimere sine handlinger vis a vis et norsk publikum.856 I kontrast til 

Hizb ut-Tahrir har Islam Net vært mer sentrert rundt personlige spørsmål enn 

samfunnsproblemer. Dette kan bidra til forklaringen på hvorfor Islam Net har flere yngre 

medlemmer i forhold til Hizb ut-Tahrir som hovedsakelig søker ressurssterke, 

samfunnsengasjerte og utdannede personer. Nettsiden Islamqa.no er delt inn i fem kategorier, 

bestående av islamske vitenskaper, tilbedelse, familieliv, livsstil og dagligliv og til slutt 

teologi og religionsforståelse.857 Her besvarer Islam Net alt fra «hva er egenskapene til den 

ideelle ektemannen?»858 til «eksisterte virkelig dinosaurene?»859 

Islam Net og Hizb ut-Tahrir presenterer ikke konkret politikk, men en programsatt frelse som 

i stor grad forblir abstrakte utopiske markeringer.860 Hizb ut-Tahrir har vært svært diffuse når 

ideologien skal overføres til spesifikke samfunnsproblemer.861 Fraværet av prognostiske 

rammer og konkrete politiske forslag har vært markant hos den danske grenen. Etter 

etableringen i 1953 forsøkte al-Nabhani å registrere moderpartiet som et offisielt politisk parti 

for å stille til valg. Derfor har al-Nabhani i sine tekster fokusert mindre på selvposisjonering 

og makttaktikk og mer på konkrete anvisninger til det politiske arbeidet.862 Eksempler på 

dette er utkastet til «forfatningen på den islamske staten».863 De konkrete forslagene i 

forfatningsutkastet får sjeldent plass i tekstene til den danske avdelingen, verken på stormøter, 

løpesedler, pressemeldinger eller i andre publikasjoner.864  

Hizb ut-Tahrir fremstiller kalifatet som den ultimate løsningen på alle problemer. Partiets 

publiseringer om «Islams løsning til fattigdomsproblemet»,865 «Det moderne valutaproblem 
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og Islams løsning»866 og «Miljøproblemet Årsagerne & Islams Løsning»867 er eksempler på 

de få publikasjonene som forsøker å fremstille samfunnsmessige løsninger i den fremtidige 

islamske staten. De diagnostiske rammene hviler på en skyldfordeling hvor vestlige verdier 

og praktiser utpekes som kjernen til alle sosiale problemer. I tråd med al-Nabhanis`s lære er 

kritikken rettet mot den kapitalistiske ideologien. Ifølge Hizb ut-Tahrirs oppfattelse er det kun 

økonomisk velstående personer som er frie, likestilte og har tilgang til makt i et kapitalistisk 

samfunn.868 I kontrast fremstilles den fremtidige islamske staten som et samfunn hvor 

likestilling kan bli en realitet, dersom den baseres på en korrekt og bokstavelig lesing av 

Koranen.869 Selve ideen om «likestilling for alle» er inspirert av sosialistiske tanker. 

Imidlertid baserer al-Nabhani argumentene for å sikre likestilling på en forståelse av at «alle 

er like for Allah».870 Garantien for likestillingen i den fremtidige islamske staten avhenger 

dermed av at muslimer praktiserer islam på riktig måte. Al-Nabhanis anti-sekulære og 

antidemokratiske meninger tvinger han til å skape et alternativ, en tredjevei.871   

Opprettelsen av det selvproklamerte kalifatet til islamistgruppen IS skapte dermed ideologiske 

og retoriske problemer for Hizb ut-Tahrir. På kort tid etablerte IS kalifatet som blant annet 

Det Muslimske Brorskapet og Hizb ut-Tahrir hadde omtalt og arbeidet for siden 1920- og 

1940 tallet. Dette imponerte spesielt personer som allerede var tiltrukket av kalifatstanken.872 

Hizb ut-Tahrir har vært tydelig bekymret for at etableringen av IS-kalifatet kan medføre at 

deres fremtidige kalifat mister betydning, substans og ikke tas på alvor.873 På partiets 

offisielle nettside skriver gruppen:  

Det pinte os at se Khilafah, som vil ryste verden og skremme de kolonialistiske kuffar, det 

smertede os at se den blive latterliggjort, og dens betydning blive undervurdert og gjort til 

noget ubetydelig, hvor USA`s kommentar til denne erklæring var, at den er «ingenting», i 

stedet for at de græder tårer af blod over erklæringen af Khilafah..Det gjorde også ondt, at 

nogle af de mennesker, som anså Khilafah for at være noget stort og længtes efter den, efter 

denne erklæring, anså det som en ikke-væsentlig begivenhed.874 
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Hizb ut-Tahrir argumenterer at IS-kalifatet ikke er etablert på riktig måte og er 

gjennomtrukket av muslimers blod. Hizb ut-Tahrir argumenterer på et doktrinært grunnlag at 

partiet kan etablere det rettmessige kalifatet på samme måte som profeten gikk frem, og 

tegner dermed et kontrastfylt bilde av deres fremtidige kalifat.875 Partiet har ikke endret 

forklaringen på deres fremtidige kalifat etter etableringen av IS-kalifatet men kontinuert med 

de samme rammekonstruksjonene. Hizb ut-Tahrir har rekruttert medlemmer basert på 

argumenter om at det er en synd å ikke arbeide for kalifatet. Derfor er det essensielt at 

gruppen delegitimerer IS-kalifatet og tilbyr et tilfredsstillende alternativ for å arbeide mot 

kalifatet.876 Hizb ut-Tahrir har også forsøk å fokusere på hvor mye gruppen har oppnådd siden 

1970 tallet for å motivere rastløse tilhengerne som har begynt å tvile.877  

I løpet av de siste tiårene har det vært en voksende trend innenfor internasjonal islamistisk 

propaganda å relansere jihad som noe kult og trendy ved å bruke vestlig populærkultur.878 

Gjennom rammekonstruksjoner bestående av vestlig kultur og retorikk bløtes det ideologiske 

budskapet. «Jihadi cool» ble først brukt av psykologen og tidligere CIA offiser Marc 

Sageman for å forklare al-Qaeda`s økede innflytelse på internett.879 Rekrutteringsstrategiene 

til IS har også spilt på den voksende subkulturen. IS hyller det ideologiske budskapet inn i 

lovnader om en kjendistilværelse og et liv i luksus, i et forsøk på å mikse religiøs hengivenhet 

med et brennende ønske om å fremstås om kul.880 Terrorgruppen har gjennom en sofistikert 

mediehåndtering forsøkt å rekruttere europeiske andregenerasjonsinnvandrere gjennom 

rammekonstruksjoner bestående av vestlig populærkultur, rap-musikk, Hollywood filmer og 

dataspill på sosiale medier.881 Dette har utfordret Islam Net som også benytter populærkultur i 

form av kjendiser, Hollywood filmer og sosiale medier i sine rammekonstruksjoner. I 

motsetning til IS som tilbyr en kjendistilværelse fremstår Islam Net, i likhet med Det 

Muslimske Brorskapet i Egypt på 1930 tallet, som en vei ut av det tradisjonelle statusjaget. På 

bakgrunn av dette argumenterer Islam Net at IS er basert på egeninteresser og ikke kan 

representere ummah.882 Haitham al-Haddad har også argumentert at etableringen av IS og 

kalifatet er en konspirasjon som har tjent det Syriske regimet, og deler av den Irakiske 
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regjeringen samt enkelte vestlige makter.883 Islam Net forsøker også å diskreditere IS basert 

på at de ikke har støtte fra lærde. Islam Net forklarer rekruteringen til IS som en konsekvens 

av medias fremstillinger av muslimer, gangsterkultur og voldsforherligende musikk, filmer og 

dataspill.884 I kontrast forsterkes rammekonstruksjonene om Islam Nets selvforståelse som en 

fredfull og dypt religiøst forankret organisasjon med bred støtte fra lærde, noe som 

underbygger gruppens forsøk på å fremstå som en seriøs deltaker i deradikaliseringsdebatten. 

Islam Net og Hizb ut-Tahrir avviser IS-kalifatet på omtrent samme grunnlag og vektlegger en 

manglende konsensus blant den muslimske befolkningen. Naturlig nok tillegger Hizb ut-

Tahrir mer ressurser og tid i dette arbeidet. I motsetning til Hizb ut-Tahrir har Islam Net 

benyttet situasjonen til å lansere seg selv som en motvekt til radikalisering og ekstremisme.   

Retorikk 

Retorikken og språkbruken er elementært i forståelsen av hvordan Islam Net og Hizb ut-

Tahrir fremlegger budskapet. Organisasjonenes målsetning om å samle det muslimske ummah 

mot Vesten kan oppfattes som en form for omvendt orientalisme. Edward Said publiserte 

Orientalism i 1978 som en kritikk til vestlige akademikeres perspektiv på Midtøsten- 

orienten.885 Said argumenterte for at vestlige akademikere har en tendens til å redusere 

Midtøsten til simple, statiske og evigvarende karakteristikker og overse dynamikken og 

enhver historisk identitet.886 Orientalisme blir i den forstand et tankekonsept basert på en 

ontologisk og epistemologisk grensetrekning mellom «Orienten» og (som oftest) 

Oksidenten.887 Said argumenterer for at vestlige akademikere konstruerer en litterær og 

teoretisk forståelse av Orienten, istedenfor å beskrive og analysere Midtøsten som en region 

bestående av ekte personer.888 Saids kritikk av den klassiske orientalismen er fruktbar i 

forståelsen av retorikken til Islam Net og Hizb ut-Tahrir.  

Ifølge Sinclair bærer ideologien til Hizb ut-Tahrir (og til en viss grad Islam Net) preg av den 

samme grensesettingen på to ulike måter. For det første reduserer organisasjonene «Vesten» 

til et konsept som er uforenlig med deres forståelse av det muslimske ummah, for å distansere 

muslimer fra Vesten og forene muslimer mot fienden (Vesten). Islam Net og Hizb ut-Tahrir 
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hevder å tale på vegne av alle muslimer.889 Ifølge Edward Said har orientalisme en teoretisk 

og politisk funksjon: «(..) the absolute and systematic difference between the West, which is 

the rational developed, humane, superior, and the Orient, which is aberrant, underdeveloped, 

inferior».890 Essensen i retorikken og ideologiene til organisasjonene bærer preg av den 

samme dikotomien, men kategoriene er snudd om. Orienten som i dette tilfelle er Hizb ut-

Tahrir, det muslimske ummah og det fremtidige kalifatet er rasjonelt, utviklet, humant og 

overlegent, hvor Vesten er underutviklet og underlegen.891 For det andre er det kontroversielle 

argumentet til Said om at den arabiske verden er best forklart av innbyggerne selv, og ikke 

vestlige akademikere, interessant i forhold til studier av Hizb ut-Tahrir og Islam Net som 

hevder å tale på vegne av muslimer (Orienten).892 Dette er sentralt for organisasjonens 

retorikk og selvforståelse, da de forsøker å definere  en muslimsk stemme og bruke denne til å 

avdekke Vestens svakheter. Ifølge Sinclair hviler dette argumentet på forestillinger om at det 

er Vesten og ikke muslimene, som må «reddes» av muslimer organisert i kalifatet.   

Den reverserte orientalistiske retorikken er muligens et resultat av følelser av fragmentering 

og tap. Tapet av det osmanske riket er langtekkelig og utførlig forklart i verkene til Hizb ut-

Tahrir. De historiske faktaene leder til emosjonelle følelser av selve tapet, som i seg selv er 

koblet til representasjonen av Vesten som ubeboelig.893 Muslimene fremstår som ofre for et 

tap de ble påført utenifra, Vestens modernitet og vestliggjøring frarøvet dem deres kulturelle 

og religiøse særegenhet.894 Offerrolle og tap er gjennomgående temaer i publikasjonene som 

teoretiserer den moderne opplevelsen.895 Offerposisjonen er et strategisk forsøk på å oppnå 

oppmerksomhet fra potensielle rekrutter. Det at Vesten ikke er et passende sted å leve for 

enhver gudfryktig muslim fungerer som en motiverende ramme for reetableringen av 

kalifatet.  

Publikasjonene til Hizb ut-Tahrir bærer preg av to retoriske former for angrep. Det er en 

massiv tilstedeværelse av anklager vendt mot abstrakte eller konkrete fiender, som i flere 

tilfeller utvides til å gjelde hele verden i et angrep mot den herskende verdensordenen.896 

Språkbruken i tekstene er såpass spesiell at den ifølge Grøndahl (et al.) i seg selv utgjør et 

                                                 
889 Sinclair, The Caliphate as Homeland, 107  
890 Said, Orientalism, 300 
891 Sinclair, The Caliphate as Homeland, 107 
892 Ibid., 107 
893 Ibid., 108   
894 Ibid., 108 
895 Ibid., 108   
896 Grøndahl, Rugberg & Sinclair, Hizb ut-Tahrir i Danmark, 173 



104 

 

angrep på normene for språkbruk i en konsensusorientert forhandlingskultur.897 Grøndahl 

argumenterer for at publikasjonene utgjør et brudd på mer eller mindre selvfølgeliggjorte 

normer for argumentasjon, saksfremstilling, kritikk og kommunikasjon.898 Normen for 

språklig integrasjon er så selvfølgelig og vanemessig forankret at den kun blir synlig ved 

normbrudd, angrep eller krenkelser.899 Tekstene til Hizb ut-Tahrir er forholdsvis lukket, i den 

forstand at det er få åpninger ut mot leseren og ikke mange muligheter til å inngå dialog med 

teksten. Grøndal forklarer dette som en «retorisk teppebombing».900   

Det er imidlertid ingen grunn til å anse retorikken til Hizb ut-Tahrir som udansk eller typisk 

islamsk, arabisk eller mellomøstlig.901 Angrepet mot språkets kommunikative ide er ikke et 

resultat av arabiske oversettelser eller fordommer mot vestlig kultur, kraftige metaforer, den 

islamske utopi eller tekstens bruk av et islamsk vokabular som ligger utenfor 

majoritetsbefolkningens språklige horisont.902 Forklaringer om at 

andregenerasjonsinnvandrere står «mellom to kulturer» risikerer å tillegge en eksistensiell 

splittelse, rotløshet og mangel på en identitetsforankring som kan bygge på en forståelse av 

språkets oppbygning.903 Istedenfor å forklare publiseringenes form og innhold med 

henvisninger til det arabiske språk, argumenterer Grøndal at lignende verdensbilde, språkbruk 

og subkulturell ritualisering allerede er kjent fra andre miljøer og subkulturer. Det er for 

eksempel klare likhetstrekk til punkkulturens holdninger, marxistleninistiske tanker og hiphop 

kulturens stammeritualer som praktiserer den samme rituelle grensedragningen mellom 

oppfunnet og konstruerte fiender.904 Gruppene fremstiller kampen mellom det gode og det 

onde som entydige og fastsatte størrelser.905 Dette er også underliggende i publikasjonene til 

Hizb ut-Tahrir og Islam Net. Gjennom simple provoserende uttrykk har Hizb ut-Tahrir 

forsøkt å fremprovosere frykt, sinne og fiendtlighet.906 Ifølge Grøndal forsøker Hizb ut-Tahrir 

bevisst å opprettholde en språkbruk som er vesentlig forskjellig fra andre religiøse og 

politiske grupper.907 Dermed blir tekstene en hybrid av ulike språklige og kulturelle koder. 

Hizb ut-Tahrir forener Koranen med en maktkritikk i sitt livtak til verden og avspeiler ikke en 
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arabisk mentalitet eller psykologisk disposisjon, men gjør vold på språket for å skape et 

univers hvor det ikke er plass til nyanser, motsigelser eller diskusjoner.908  

I tillegg til å motstride normene for konsensusorientert forhandlingskultur utgjør 

publikasjonene et reelt vern mot dialog.909 Fraværet av saklig argumentasjon gjør tekstene 

uegnet til å danne et grunnlag for politisk eller religiøs debatt. Et godt eksempel på dette er 

Hizb ut-Tahrir medlemmet Zahid Mansoor som i «Statsministerens Nyttårstale- den ærlige 

version» skriver om nyttårstalen til statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, ved å tilskrive 

han meninger og legge ord i munnen på han.910 Den som motstrider budskapet utpekes som 

bøddel, noe som gjør det umulig å inngå dialog med offeret.911 Hizb ut-Tahrir forsøker å 

skille mellom seg selv og andre ved å bruke danske og vestlige begreper motsatt av den 

vanlige bruken i den danske offentligheten. For eksempel ved å bruke terror om danske 

soldater og deres allierte snus opp ned på forbindelsen mellom begrepene «terrorist» og 

«muslim». I tillegg benytter organisasjonen «Vesten» som en sekkebetegnelse.912   

Språkbruken og retorikken til Hizb ut-Tahrir er en form for hersketeknikk kjent fra den 

danske middelalderens latterkultur eller fastelavenskulturen. Da latterkulturens nedrige og 

opprørske strategier ovenfor de feudale autoritetene og makthaverne hadde en rituell karakter, 

og i likhet med tekstene til Hizb ut-Tahrir var det ingen håp om forandring innfor deres 

horisont.913 Ved fastelaven ble det oppført spill og vitser som latterliggjorde makthaverne og 

snudde opp ned på hverdagens moral og forpliktelser.914 Den middelalderske katolsk kirken 

valgte av strategiske grunner å se gjennom fingrene på den hedenske skikken. Fastelaven 

fungerte som et fristed og hadde en slags ventilfunksjon. Det at undertrykte drifter kunne 

slippes løs for en dag medvirket til at folk i det daglige lettere aksepterte maktfordelingen i 

samfunnet.915 Ifølge Grøndal er det klare likheter mellom fastelavensfestens rå og befriende 

latter, undergraving og spottelse av makthaverne og tilsløring av opphøyde verdier, med 

graden av energi Hizb ut-Tahrir nedlegger i nedriggjøringen, spottelsen og dehumaniseringen 
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av sine fiender.916 Grensen mellom den rå og befriende latter og den gravalvorlige anklage, 

demonisering og forbannelse er flytende.917  

Islam Net bruker også sterke virkemidler i sin diskusjonsbruk. Retorikken gir ingen rom for 

uenigheter eller motstridende meninger. Organisasjonen adresserer tilhengere som «Allahs 

utvalgte gruppe» 918 og ifølge Qureshi har «Allah bestemt alt» og kan ikke motsies.919 

Gruppen avviser meningsmotstandere gjennom argumenter bestående «autentisk» islam 

fundert i en salafimetodikk med hyppige henvisninger til predikanter, Koranen og beretninger 

om profetens liv. Islam Net argumenterer for at muslimer med andre oppfatninger kan avfeies 

med henvisninger til at de avviker fra den autentiske islam og er påvirket av kultur og 

samfunn.920 Islam Net har en retorikk som i praksis erklærer meningsmotstandere som vantro. 

Som religiøs ideologi er salafismen i sine samtidige artikuleringsformer sterk intolerante 

ovenfor blant annet shia og sufi- muslimer.921 Denne formen for intoleranse er et uttrykk for 

sekterisk polarisering blant unge norske muslimer som ifølge Linge er et forholdsvis nylig 

fenomen i norsk sammenheng.922 

Zashan Qureshi, den yngre broren til Fahad Qureshi er en aktiv deltaker i Islam Net og har 

nærmest påropt seg retten til å praktisere Takfir- retten til å erklære opponenter som kuffar, 

det vil si vantro.923 Zashan mener at sufi- og shiaorienterte meningsmotstandere ikke 

respekterer trosbekjennelsen og overser salafistisk lære.924 Argumentasjonen til Islam Net har 

ved en rekke anledninger omtalt konkrete norske muslimske grupper som tilhører en ikke-

rettledet sekt. Deriblant den shiamuslimske ungdomsorganisasjonen DIN som tilhører 

sjiasekten, og den jihadistorienterte salfigruppen Profetens Ummah som tilhører khawarij-

sekten.925 Islam Net har også omtalt den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk som 

tilhørende murij`ah-sekten.926 Zeshan Qureshi underbygget argumentet med at «dette er 

sekten liberalistene følger» og at enhver som forfekter liberale tolkninger av islam føler en 

ikke-rettledet sekt.927 Fahad Qureshi har blant annet kontret kritikken til Ali Christi med 
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argumenter om at han kommer fra et sekterisk ståsted ved å tilhøre sufismen og beveget seg 

mot parvezi-sekten, som ifølge Qureshi nekter for hadith- litteraturen.928 Qureshi skriver at 

Ali Christi har «nærmet seg den progressive bevegelsen som fornekter islams rettsvitenskap i 

sunniretningens lovskoler, og tolker islam i lys av eget begjær.»929 Facebook-diskusjonene 

har blitt omtalt i media som «total krig».930 Det henvises til at dersom personer mislikes å bli 

omtalt som kufr kan individet utmerket godt konvertere til islam.   

Islam Net kan klassifisere både muslimer og utenforstående som islamofober, uavhengig om 

kritikken er saklig eller ei. Dette er en form for hersketeknikk som kan fungere avvergende og 

føre til at personer unngår å delta i den offentlige debatten grunnet risikoen for å bli stemplet 

som rasist. Islam Net har som mål å mobilisere mot islamofober.931 Det er derfor interessant 

at organisasjonen bruker islam-frykt som et retorisk grep ved å karakterisere ikke muslimske 

kritikere som islamofober. Islam Net stemplet HiOA som en «fiende av islam» på 

organisasjonens offentlige nettside etter at læringsstedet avviste gruppen og deres søknad om 

studentforening.932 Dersom Islam Net og Hizb ut-Tahrir blir skjermet for saklig kritikk vil 

gruppene få sterk påvirkningskraft. Det at organisasjonene ikke ønsker å diskutere spørsmål 

stenger for dialog og øker avstanden til andre grupper i samfunnet.  

Konstruksjonen av solidaritet over internett og digitale medier 

Organisasjonenes navn og rennomme kan hindre budskapet. Dårlig rykte og negative 

avisoverskrifter kan føre til at potensielle rekrutter ikke responderer på budskapet eller 

rammekonstruksjonene, da dette kan hemme bevegelsens troverdighet. For å unngå at 

personer påvirkes av negative assosiasjoner knyttet til organisasjonens navn eller 

enkeltmedlemmer, har Islam Net flere ulike plattformer som drives av organisasjonen under 

andre bannere. Eksempler på dette er nettstedene Muhammed933 og FinnIslam934 og 

Facebooksidene Sunni Profetens Fotspor935 og FinnAllah Veien til suksess.936 Dette er en 

utbredt taktikk blant islamistiske organisasjoner og brukes blant annet av britiske Al-
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Muhajiroun.937 I mange tilfeller er personer uvitende om tilknytningen, noe som er selve 

hensikten. Dette forbedrer utsiktene for rammejusteringer.938   

I motsetning til tradisjonelle media som radio, tv og aviser, gir internett og sosiale medier 

organisasjonen større kontroll over budskapet og tillater usensurert propaganda for å inspirere 

tilhengere og undergrave vestlig medias kredibilitet. Digitale privatiserte medier har svekket 

den statlige kontrollen og styrket enkeltmennesket.939 Digitale medier avhenger av interaksjon 

med individet og tilfører en mer aktiv rolle, til fordel for tradisjonelle medier hvor personen 

kun er tilskuer.940 En direkte konsekvens av digitale kommunikasjonsmidler er en større 

tilgang til informasjon og flere muligheter til å delta i offentlige debatter. Digitale medier har 

endret reglene for mobilisering ved å tillatte individet å popularisere meninger ved hjelp av 

billige midler.941 På den måten kan sosiale medier utfordre tradisjonelle former for 

nettverksstrukturer.942 Digitale medier danner et globalt informasjonsrom. Tilstedeværelsen 

av globalt tilgjengelige rammer og symboler via media og bilder relatert til islamisme har ført 

til at arenaene for radikalisering og rekruttering har med blitt flere og mer komplekse.943 

Sosiale bevegelsesteorier har tradisjonelt fokusert på preeksisterende personlige nettverk som 

rekrutteringskanaler. Likevel kan internettbasert rekruttering også ha en sosial fremtoning og 

oppnå kontakt med potensielle rekrutter. I løpet av det siste tiåret har sosiale medier blitt en 

integrert del av interpersonal kommunikasjon. På grunn av digitale mediers popularitet brukes 

de av sosiale bevegelser for å mobilisere til arrangementer, protester og demonstrasjoner, 

samt pengeinnsamlinger. Terskelen for å publisere er lav og kan foregå anonymt.944  

I likhet med sosiale nettverksteorier forutsetter digitale medier at like personer har en tendens 

til å finne hverandre.945 Digitale medier har styrket dannelsen av sosiale bånd og økt 

kommunikasjonsnivået ved å redusere tiden det tar å dele informasjon og tillate individet å 

søke støtte blant andre som deler samme oppfattelser, verdenssyn og opplevelser. På digitale 

medier får radikale synspunkter støtte og ideologisk legitimering. Marginaliserte grupper med 

identiteter som skiller seg fra majoriteten har i stor grad tjent på denne utviklingen. 
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Interaksjon i den virkelige verden er ofte initiert på bakgrunn av demografiske 

karakteristikker som rase, kjønn, etnisitet og lignende, som en konsekvens rekrutterer dansk-

arabere andre dansk-arabere. Dette er blant annet tilfelle for Islam Net og Hizb ut-Tahrir hvor 

rekrutteringsstrukturene domineres av medlemmenes etniske, sosiale og språklige mønstre.946 

I den virtuelle verden derimot bringes individer lettere sammen basert på personlige interesser 

og verdier, uavhengig av demografiske eller geografiske genser,947 noe som utgjør en mektig 

ideologisk komponent i form av det muslimske Ummah.948 Organisasjonene skaper virtuelle 

relasjoner som potensielt kan lede til fysisk kontakt. 949 Samhandling på sosiale medier kan i 

enkelte tilfeller starte eller forsterke en allerede påbegynt radikaliseringsprosess.950 Gjennom 

digitale rekrutteringsforsøk kan organisasjonene påvirke det sivile samfunnet.951 

Sosiale medier bidrar til å forme sosiale bevegelsers agendaer og støtter mobilisering både 

online og offline på et globalt og lokalt nivå.952 Digitale medier er betydningsfulle i forhold til 

budskapet, ettersom alle sosiale bevegelser er avhengige av å generere offentlighetens 

sympati.953 Sosiale medier kan fungere som en katalysator og som en megafon, og var blant 

annet en viktig bidragsyter i spredningen av den arabiske våren.954 Digitale medier fungerer 

forsterkende på organisasjonens narrativ gjennom visuelle og audiovisuelle virkemidler som 

promoterer en politisk sak eller et perspektiv.955 I motsetning til andre europeiske land hvor 

salafisme tradisjonelt har spredt seg gjennom lokalt forankrede moskeer eller via en lokal 

mentor, fremstår Islam Nets digitale salafisering som oppsiktsvekkende.956 På Islam Nets 

Facebook-gruppe er det mulighet for å raskt og effektivt oppdage potensielle ideologiske 

uoverensstemmelser blant medlemmene. Ettersom tilhengerne har muligheten til å reflektere 

over propagandaen, kan det være hjelpsomt at det er rom for å stille spørsmål til formelle 

representanter. Det at høyt rangerte aktivister i teorien er tilgjengelige kan styrke samholdet 

og tilhørighetsfølelsen.957 På den måten blir eksisterende og potensielle medlemmer bedre 

integrert i organisasjonen.  
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Sosial læringsteori kan bidra i forklaringen på virtuell rekruttering.958 Islam Net publiserer 

videoer som illustrerer løsninger på hva gruppen oppfatter som samfunnsproblemer i forsøk 

på å skape en rettekultur. I tråd med sosial læringsteori oppfordres seeren til å lære av 

hendelsen ved å etterligne aktørene. Rekrutteringsprosesser i form av sosial læringsteori skjer 

også i den fysiske verden, men har ifølge den amerikanske kriminologen Tina Freiburger også 

vist seg effektiv på internett.959 Ettersom innmeldingsprosessen til Islam Net foregår uten 

fysisk interaksjon og formell opplæring, er det rimelig å anta at gruppetilhørigheten i stor grad 

baseres på «forestilt solidaritet», skapt og forsterket over internettet og i gruppens 

ekkokammer. Den amerikanske sosiologen Craig Callhoun forklarer konseptet “People 

without direct interpersonal relations with each other are led by the mediation of the world of 

political symbols to imagine themselves as members of communities defined by common 

ascriptive characteristics, personal tastes, habits, concerns.”960 «Forestilt solidaritet» kan 

oppstå spontant blant aktørene ved at de subjektivt konstruerer en konsensus basert på hva de 

oppfatter som felles interesser og verdier, på samme måte som personer av et territorielt 

område forestiller seg selv som en nasjon.961 På den måten kan «forestilte» interessenettverk 

sammenlignes med de konstruert av miljøforkjempere og homofiles rettighetskampanjer.962  

Ideologiske rammer kan bare delvis forklare ideologiens betydning. Asef Bayat, professor i 

sosiologi og midtøstenstudier argumenterer for at ideologiske rammer bare tilfører en 

overordnet struktur.963 Ifølge antropologen og sosiologen Ziad Munson risikerer rammeteorier 

å ignorere mangfoldet av ideer og oppfatninger innad i organisasjonen, ettersom medlemmene 

ikke har en homogen oppfatning av bevegelsen.964 Kampen om moralen fungerer som en 

felles samlende plattform, i stand til å forene mangfoldet av medlemmene basert på «delvis 

delte» interesser og verdier. I den forstand at alle tilhengerne, enten det er ungdommer, 

studenter eller forretningsmenn, er interessert i en form for endring. Rammekonstruksjonene 

er en begrenset konseptualisering av ideologien, som et sett strategisk valgte ideer.965 

Solidaritetsfølelsen blir opprettholdt basert på «forestillinger» om solidaritet.966   
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Forskjellene på hvordan Islam Net og Hizb ut-Tahrir benytter digitale medier er en direkte 

konsekvens av organisasjonsstrukturen.967 En rammeteoretisk tilnærming forstår sosiale 

nettverksstrukturer som et verktøy for å formidle ideer og ideologien.968 Den danske grenen 

av Hizb ut-Tahrir har fulgt utviklingen til moderorganisasjonen. I 2002 gikk partiet fra å 

publisere Khailafah Magazine i papirform til å laste den opp på nettsiden kalt khilafah.dk, 

som representerte en ny kommunikasjonsstil rettet mot et bredere publikum.969 I tillegg til 

nettsiden er partiet tilgjengelige på Facebook-siden Hizb ut-Tahrir Skandinavien970 og 

YouTube kanalen Hizb Skandinavien, hvor de publiserer propagandamaterialet og videoer fra 

ulike arrangementer og aktiviteter i regi av organisasjonen.971 Likevel avhenger Hizb ut-

Tahrir av personlige nettverk og undervisning for integrering og opplæring, da gruppen ikke 

har noen tilgjengelige onlinegrupper eller chatterom. Hizb ut-Tahrir har institusjonalisert det 

brede ideologiske spekteret i organisasjonsstrukturen, opprettholdt av tradisjonelle sosiale 

nettverk.972 Nettverksstrukturene og rammekonstruksjonene er del av en større generell 

overtalelsesprosess.973  

Rekrutteringsforsøkene til Hizb ut-Tahrir og Islam Net er vellykket når de klarer å samkjøre 

de organisatoriske, politiske og ideologiske målsetningene med de potensielle medlemmers 

erfaringer og identifisere deres problemer og tilby løsninger.974 Rammeteorier har et 

dynamisk syn på mobilisering og rekruttering, og skaper et teoretisk rammeverk som 

integrerer analyser på mikro, meso og makronivå.975 Islam Net og Hizb ut-Tahrir har ulik 

betydning for de forskjellige medlemmene. Organisasjonene forkynner et islamsk budskap 

som målgruppen allerede er kjent med fra før. En slik analyse understreker at organisasjonene 

ikke primært utnytter frustrasjonen til andregenerasjonsinnvandrere, men forsøker å fange 

hjertet og sinnet til potensielle rekrutter gjennom en ideologi som stadig blir tilpasset 

omgivelsene.976   
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Kapittel 6. Konklusjon  

Masteroppgaven har hatt som mål å besvare hovedproblemstillingen: Hvilke ulike 

rekrutteringsstrategier har Hizb ut-Tahrir benyttet i tidsrommet 2001 - 2017, og Islam Net 

mellom 2008 og 2017? Oppgaven har argumentert at rekruttering til Islam Net og Hizb ut-

Tahrir er drevet av både sosiale og individuelle krefter, inkludert identitets relaterte, nettverks 

dynamikker, politiske mulighetsstrukturer, rammekonstruksjoner og individuelle 

motivasjonsfaktorer. Islam Net og Hizb ut-Tahrir fremstår som de mest innflytelsesrike 

islamistiske organisasjonene i Norge og Danmark, som oppnår størst oppmerksomhet fra 

media og har en sterk stemme i det offentlige ordskiftet. Organisasjonenes evne til å utfordre 

den politiske makten og det sivile samfunnet gjør dem unike i den nasjonale konteksten og 

har dannet grunnlaget for en fruktbar komparativ analyse. Oppgavens analyse viser at et fokus 

på selve overtalingsprosessen i lys av sosiale mobiliseringsteorier gjør det mulig å undersøke 

spesifikke mønstre særegne for den enkelte organisasjonen, og systematisk etterspore og 

forklare likheter og forskjeller. 

Oppgaven er basert på at en vellykket rekrutteringsprosess avhenger av overtalelse og ikke 

forførelse. Dansk og norsk media har hatt tendenser til å fremstille medlemmene til Islam Net 

og Hizb ut-Tahrir som «hjernevasket». Ved å forklare organisasjonenes suksess basert på 

«hjernevask» forsimples en forklaring som ikke samsvarer med tilhengernes beskrivelser av 

aktivitetene innad i organisasjonene. Det er heller ingenting i medlemmenes adferd som kan 

tyde på «hjernevask», men heller en sterk felles identitet som setter dype spor i medlemmenes 

retorikk, holdninger og adferd. Oppgaven har argumentert at både Islam Net og Hizb ut-

Tahrir målrettet oppsøker og rekrutterer potensielle rekrutter som kan oppfattes som sårbare 

og påvirket av kulturell belastning. Gruppene forsøker å konstruere en identitet på tvers av 

familien og storsamfunnet som er vid nok til å innlemme hele målgruppen i forsøk på å 

fremstå som den «perfekte muslimske andre» og mainstream islam. Islam Net og Hizb ut-

Tahrir etterstreber en kollektiv identitet tilpasset det muslimske ummah ved å fjerne kulturelle 

forskjeller. Imidlertid fungerer ikke dette i praksis, da organisasjonene har vist seg å ikke 

være konsekvente.  

Islam Net ønsker å rekruttere fra et bredt segment av befolkningen og har en klar 

praksisorientert grensetrekning, basert på at oppførsel og praksis kan endres.977 Dette utgjør 
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selve essensen i organisasjonens forståelse av dawa. Rekrutteringsstrategiene til Islam Net 

utfordrer den tradisjonelle forståelsen blant sosiale mobiliseringsteoretikere om at 

preeksisterende bånd og nettverksstrukturer er grunnleggende rekrutteringskanaler, ettersom 

individets kulturelle, religiøse og ideologiske tilhørighet påvirkes av den sosiale 

omgangskretsen. Islam Net er hovedsakelig basert på rekruttering og mobilisering over 

digitale medier og gjennom «moralsk sjokk», som er fristilt fra demografiske karakteristikker 

og geografiske grenser.978 Islam Nets særegne digitale salafisme vitner om en sofistikert og 

målrettet mediehåndtering og organisasjonens evne til å appellere til den ynge muslimske 

befolkningen. Oppgavens analyse tyder på at Islam Net har vært suksessfull med rekruttering 

over digitale medier fordi organisasjonen fremstår som en lavterskel gruppe, med lave 

kostnader og lav risiko for det potensielle medlemmet. Organisasjonen tillater medlemmer 

uten ideologisk forpliktelse. Rekrutteringen over digitale medier må sees i sammenheng med 

den voksende trenden innenfor digital internasjonal islamistisk propaganda om å relansere 

islamistisk aktivisme som noe kult og trendy ved å bruke vestlig populærkultur.979  

Rammekonstruksjonene til Islam Net knytter populærkultur i form av kjendiser, Hollywood 

filmer og sosiale medier til moralske problemstillinger i den norske ungdomskulturen. 

Oppgavens analyse viser at Islam Net forsøker å tilby en vei ut av det tradisjonelle sosiale 

statusjaget ved å bytte ut selvevalueringskriteriene og dermed også verdigrunnlaget. Det å 

fremstå som den mest troende blir dermed verdsatt høyere enn materialistiske goder.    

Oppgavens analyse peker i retning av at Hizb ut-Tahrir endret drastisk rekrutteringsstrategi i 

tusenårsskiftet. Partiet gikk fra å rekruttere fremmede, kriminelle og dårlig integrerte 

andregenerasjonsinnvandrere, på gateplan via «moralsk sjokk» og kognitive åpninger.980 Til å 

bevisst oppsøke utdannede, innflytelsesrike og ressurssterke personer innen realfaglige 

studieretninger, ved å tilpasse budskapet til den enkelte rekrutten gjennom 

rammejusteringer.981 Det strategiske skiftet ble ytterligere forsterket da Freigeh flyttet Hizb 

ut-Tahrirs arrangementer fra innvandringsområdet i København til det politiske maktsenteret i 

hovedstaden.982 Etter tusenårsskiftet ble medlemskravene skjerpet betraktelig, i form av en 

selektiv regulering av hvem som fikk medlemsstatus og tilgang til studiekretser og møter.983 
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Oppgavens analyse tyder på at ved å stille strengere krav til ideologisk forpliktelse og 

kunnskap gikk Hizb ut-Tahrir fra å være en organisasjon med lave medlemskostnader og lav 

risiko til å kreve høye kostnader og forholdsvis høy risiko fra det potensielle medlemmet. 

Partiet ble derfor avhengig av nettverksstrukturer og sosiale bånd i rekrutteringsarbeidet.   

Oppgavens analyse peker i retning av at partiet har vært spesielt suksessfulle i møte med 

politiske begrensninger og forbud. Hizb ut-Tharir har vist en unik evne til å tilpasse 

nettverksstrukturene og spille på uformelle nettverk i form av personlige relasjoner. Dette må 

sees i sammenheng med at Hizb ut-Tahrir som en internasjonal organisasjon har bred erfaring 

med undergrunnsaktivisme. De danske medlemmene trenes i studiekretsene til å skjule sin 

ideologiske tilhørighet og bevisst inngå vennskap med potensielle rekrutter.984 

Partimedlemmenes forsøk på «entisme» av demokratiske foreninger og organisasjoner fra 

2012 var dermed ikke et strategisk brudd eller påtvunget av ledelsen, men gjenspeiler partiets 

ressurssterke medlemsbase og deres arbeid mot kalifatet. Ettersom Hizb ut-Tahrir har vært 

avhengig av nettverksstrukturer har Masjid Al-Faruq moskeen utgjort en nøkkelrolle i 

rekrutteringsarbeidet, og fungert som en selvutvelgelsesmekanisme og en taleplattform 

velegnet for det ideologiske budskapet ved å gi automatisk respekt, skjermet for kritikk.985         

Oppgaven har argumentert at sosialiseringsprosesser kan bidra til å overkomme eventuelle 

barrierer mot deltagelse. Islam Net og Hizb ut-Tahrir ser ut til å være gjennomgripende redde 

for å åpne en reel intern diskusjon som kan få skråsikkerheten og sort-hvitt-logikken til å 

bryte sammen. Oppgavens analyse tyder på at Hizb ut-Tahrir har vært suksessfulle med 

sosialiseringsprosessene ettersom den hierarkiske organisasjonsoppbyggelsen isolerer 

dedikerte medlemmer fra personer med svakere ideologisk tilhørighet. Kontrollen over 

medlemmers uttalelser og aktiviteter opprettholdes ved at ledelsen har kjennskap til alle 

medlemmene både ved navn og utseende.986 Den som stiller spørsmål ved hierarkiet, 

maktstrukturene eller ideologien blir fryst ut av partiet. Hizb ut-Tahrir fremstår som en 

forholdsvis lukket gruppe med sterk sosial kontroll over medlemmene. I motsetning til Islam 

Net som fremstår som en løs, uformell og desentralisert organisasjon, med en sterkt 

sentralisert ledelse dominert av unge menn i kretsen rundt lederen Fahad Qureshi. Oppgavens 

analyse tyder på at sosialiseringsprosessene i Islam Net foregår hovedsakelig over internett og 

sosiale medier. Det er derfor rimelig å anta at gruppetilhørigheten og den sosiale kontrollen i 
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stor grad baseres på «forestilt solidaritet» i form av delvis delte interesser, skapt og forsterket 

over internett og i gruppens ekkokammer. Islam Net har vist evnen til å utøve moralsk og 

sosial kontroll over den enkelte muslims liv og fordømmer enhver som måtte ha innsigelser 

mot gruppen, dens virkemidler og islamfortolkning987   

Oppgaven har undersøkt hva organisasjonene tilbyr de potensielle medlemmene. På et 

organisatorisk nivå tilbyr Hizb ut-Tahrir og Islam Net svar til politiske og religiøse søkere ved 

å tilby en palett av følelser bestående av mening, retning og selvtillit. Oppgavens analyse 

tyder på at Hizb ut-Tahrir etablerer en følelse av eksklusivitet og status gjennom den 

hierarkiske organisasjonsstrukturen, og at rammekonstruksjonene til Islam Net tilfører 

medlemmene status basert på en følelse av moralsk og religiøs overlegenhet. Ideologien til 

Islam Net og Hizb ut-Tahrir fremstår som et politisk og religiøst ultimatum. Deltagelse 

fremstilles som en religiøs og ideologisk plikt. Likevel fremstår Islam Net og Hizb ut-Tahrir 

som mer religiøse enn politiske, i den forstand at ideologien blir praktisert som en religion til 

tross for referanser til den islamske guden er det idelogien som blir tilbedt.988 Det politiske og 

religiøse rammeverket tilfører imidlertid noe mer enn kun svar på ulike problemstillinger og 

danner en holistisk tilnærming til verden i form av en livsstil, en islamsk tredjevei.989 Hizb ut-

Tahrir og Islam Net er eksempler på en ideologi som tilbyr et klart alternativ til kapitalisme 

og sekulært demokrati, som etter murens fall har inntatt en nærmest selvfølgelig plass som 

vestlige samfunns herskende ideologi. Derfor har oppgaven vektlagt at Islam Net og Hizb ut-

Tahrir forsøker å koble ideer til konkrete handlinger i form av prosjekter og arrangementer for 

å tilføre en materiell legitimitet og gjøre ideologien til noe mer enn et sett abstrakte ideer.990   

Oppgaven har argumentert at ulike motivasjonsfaktorene veier ulikt hos de forskjellige 

medlemmene. Noen tiltrekkes hovedsakelig av ideologien og det politiske innholdet, mens 

andre tiltrekkes av det religiøse fellesskapet og gruppetilhørigheten. Det personlige nivået er 

tilsynelatende den største motivasjonsfaktoren i avgjørelsen om et medlemskap.991 Oppgavens 

analyse peker i retning av at rammekonstruksjonene til Islam Net og Hizb ut-Tahrir 

hovedsakelig spiller på det emosjonelle, dominert av motiverende og ikke prognostiske 

rammer. Gruppene fokuserer på umiddelbare, personlige, emosjonelle og lokalt forankrede 
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bekymringer i overbevisningsprosessen.992 I motsetning til Islam Net som tilpasser 

rammekonstruksjonene til en bestemt ungdomsgruppe tillater de uformelle 

nettverksstrukturene til Hizb ut-Tahrir å justere budskapet etter enkeltindividets forståelse, 

bakgrunn og erfaringer.   

Oppgaven har hatt som underliggende mål å belyse hvorvidt rekrutteringsstrategiene til Islam 

Net og Hizb ut-Tahrir endres over tid og hvordan disse endringene eller mangel på endringer 

kan forklares. Mest fremtredende er hvordan Islam Net og Hizb ut-Tahrir har tilpasset seg den 

norske og danske konteksten, ved bruk av politiske mulighetsstrukturer og 

rammekonstruksjoner.  

Hizb ut-Tahrir ble oppdaget innenfor rammene av 11. september 2001. Terrorangrepene i 

New York og begivenhetene som fulgte deretter førte til en nærmest alarmerende interesse for 

islam og fundamentalisme som for alvor gav rom til Hizb ut-Tahrir i den danske 

offentligheten. Kort etterfulgt av forbudsdebatter og dommen mot rasisme som førte til at 

Hizb ut-Tahrir påkalte seg et vrede og oppmerksomhet som andre konkurrerende islamistiske 

grupper og foreninger ikke har fått til. I den forstand vitnet debatten om et mulig forbud om 

en særbehandling av partiet som Hizb ut-Tahrir anså som en bekreftelse på den islamistiske 

styrke og sannhet.993 Hizb ut-Tahrir har imidlertid ikke ansett det som hensiktsmessig å skjule 

eller dekke til sine politiske synspunkter eller hensikter. Partiet har forsøkt å isenesette og 

dyrke et visst hemmelighetskremmeri rundt medlemsskaren for å fremprovosere en 

mistenkeliggjøring fra omverden, noe som er komplett med identiteten som forfulgte 

sannhetsbærere.994 Partiet har valgt den retoriske ikke-voldelige fremtoningen med omhu. 

Partiet har på nærmest vulgært vis frontet kontroversielle synspunkter ovenfor den danske 

offentligheten, velvitende om at partiets meninger i møte med dansk mainstream vil avle 

forargelse og motstand, noe som har vært sentralt i forhold til gruppens samhold og 

identitetsoppbygning. Denne tilnærmingen til den danske befolkningen ble drastisk endret 

med den nye ledelsen i 2009.  

Oppgavens analyse tyder på at bytte av lederskapet i 2009, med Chadi Freigeh som 

medierepresentant, fremstår som et strategisk skifte. Partiet gikk fra å være konfronterende til 

å bli oppdragende og mildnet retorikken slik at språket ble mindre fremmedartet.995 Imidlertid 
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betydde ikke mildere retorikk nødvendigvis et retorisk skifte, men et strategisk skifte for å 

appellere til et bredere segment av ressurssterke, samfunnsengasjerte og utdannede personer. 

Det at partiet er i stand til å bruke det nasjonale språket og alltid relatere til lokale så vel som 

nasjonale problemstillinger har vært nøkkelen til partiets rekruteringssuksess.996 Uten å fornye 

budskapet eller øke medlemsantallet har Hizb ut-Tahrir opprettholdt en plattform hvor de 

direkte kan kommunisere med politikere og sentrale samfunnsaktører.997 Hizb ut-Tahrir utgjør 

en utfordring til det danske samfunn og det er ingen grunn til å tro at partiet er et forbigående 

fenomen. Partiets medlemstall er vist å være stabile, men begrenset, det er ingenting som 

tyder på at partiet er i betydelig vekst. Et forbud av Hizb ut-Tahrir vil antakelig ikke eliminere 

de holdninger som avspeiles i ideologiens idegrunnlag, det er ingenting som tyder på at 

partiaktivitetene vil opphøre ved et eventuelt forbud. I den forstand tilhengerne identifiserer 

seg med – og føler seg tiltrukket av partiets selvposisjonering som ofre, vil et forbud kun 

forsterke partiets tiltrekningskraft og implementeres i partiets egen propaganda.  

Islam Net har fra etableringen modifisert og tilpasset språkbruken og rammekonstruksjonene 

etter den norske befolkningen. Gjennom arbeidet med å spre dawa og korrigere 

misoppfatninger og avvikende nyvinninger blant muslimer998 har Islam Net gradvis inntatt en 

rolle som forsvarer av muslimers rettigheter i Vesten og blitt en aktiv deltaker i det offentlige 

ordskiftet.999 Islam Net har nektet å spille pressens spill og introduserte sensurkrav i 2010 i 

form av en skriftlig forhåndsavtale tilpasset organisasjonens behov og ønsker.1000 Kort tid 

etter etableringen av IS-kalifatet gjennomgikk Islam Net et strategisk skifte og forsøkte i 2015 

å unngå negativ omtale ved å trekke seg tilbake og skjule arrangementer og predikanter fra 

den norske offentligheten. Parallelt forsøkte Islam Net å forsterkes rammekonstruksjonene om 

gruppens selvforståelse som en fredfull og dypt religiøst forankret organisasjon med bred 

støtte fra lærde, noe som underbygger gruppens forsøk på å fremstå som en seriøs deltaker i 

deradikaliseringsdebatten.   

Oppkomsten av IS og den relaterte problematikken om radikalisering og fremmedkrigere har 

fått myndighetene til å trekke Islam Net tettere til seg, enn hva de ellers ville ha gjort. 

Radikaliseringsdebatten har gitt Islam Net en betydelig stemme og stor mediedekning. 

Organisasjonens håndtering av Syria-krisen har tilført Islam Net status, legitimitet og en sterk 
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posisjon i det muslimske miljøet. Organisasjonen inviteres til debatter og arrangementer i 

møte med innflytelsesrike personer og institusjoner, deriblant Romerike Politidistrikt.1001 

Islam Net fremstår som en høyst vellykket islamistisk organisasjon i stand til å utfordre og 

påvirke den politiske makten og det sivile samfunnet. Islam Net har vist en evne til å relansere 

seg selv og fremstå som selve løsningen og ikke en del av radikaliseringsproblemet. 

Organisasjonen har tilsynelatende lykkes med å skaffe monopol på rollen som representant 

for «ekte» islam i den norske samfunnsdebatten. I denne prosessen forsøker Islam Net aktivt å 

delegitimere muslimske stemmer som omfavner liberalistiske verdier. I tillegg eksponerer 

Islam Net holdninger som også finnes i andre moskeemiljøer, men som ikke proklameres 

aktivt.1002 Det er ingen tvil om at det er grunn til bekymring for en stor, profesjonell og 

dedikert ungdomsorganisasjon som årlig samler flere tusen ungdommer til 

«fredskonferansen» i Oslo, med talere som tar til orde for å utbre islamistiske ideer. 

De mest fremtredende likhetene mellom Islam Net og Hizb ut-Tahrir er at begge fremstår som 

et generasjonsfenomen og er tverrkulturelle med en stor kvinneandel. Organisasjonene har et 

forholdsvis likt mobiliseringsgrunnlag og oppsøker sårbare og rotløse individer. 

Argumentasjonen til Islam Net og Hizb ut-Tahrir er knyttet til en felles overordnet 

rammekonstruksjon om et offernarrativ i from av Vestens kamp mot islam og fremstår som en 

programsatt frelse. Både Islam Net og Hizb ut-Tahrir har tilsynelatende et ambivalent forhold 

til pressen preget av en balansegang mellom hets, tilbaketrukkenhet og mikrofonholderi. Det 

er også tydelige forskjeller mellom Islam Net og Hizb ut-Tahrir. Selve 

organisasjonsstrukturen er svært forskjellig, da Hizb ut-Tahrir har en hierarkisk oppbygning 

er Islam Net løst sammensatt. Islam Net fremstår som en lavterskelgruppe med lave kostnader 

og lav risiko for det potensielle medlemmet, mens Hizb ut-Tahrir etter tusenårsskiftet 

tilsynelatende krevde høye kostnader og høy risiko i form av en selektiv utvelgelse av 

rekrutter. Islam Net har en klar lederdyrkelse sentralisert rundt lederen Fahad Qureshi, noe 

som kan skape fremtidige kontinuitetsproblemer. Hizb ut-Tahrir har aktivt motarbeidet enhver 

personifisering av partiet. Islam Net vektlegger digitale medier, populærkultur og 

hverdagslige problemstillinger i sine rekrutteringsstrategier hvor Hizb ut-Tahrir tilsynelatende 

vektlegger nettverksstrukturer, tilpasningen normer og regler samt samfunnsproblemer.  
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Quintan Wiktorowicz har bidratt til forskningsfeltet på mobilisering og rekruttering ved å 

forklare hvorfor enkelte aktører velger å bli medlem og andre ikke. I studiet av 

rekrutteringsstrategier brukt av al-Muhajiroun forklarer Wiktowicz mekanismene bak 

kollektiv handling og motivasjon ved å legge individets personlige historie og opplevelser til 

grunn for analysen.1003 Wiktowicz viser til elementer som gruppedynamikk, karismatiske 

ledere og individets egne rasjonalitet. Wiktowicz konkluderer at det er viktig å kombinere en 

rasjonell- aktørmodell med deprivasjonsdrevne forklaringer i analysen av interaksjonen 

mellom individet, organisasjonen og samfunnet.1004 En slik tilnærming understreker 

dynamikken i inngruppen og forståelsen av tilhengerne som rasjonelle aktører. Quintan 

Wiktorowicz har vært en stor kilde til inspirasjon i oppgavens analyse av 

rekrutteringsteknikkene til Islam Net og Hizb ut-Tahrir. Til tross for at Wiktorowicz 

hovedsakelig fokuserer på rasjonelle aktører og de positive aspektene ved 

sosialiseringsprosessen og gruppedynamikken er likevel deprivasjonsargumentet 

dominerende. I motsetning til Wiktorowicz som har en tendens til å vektlegge negative 

følelser har oppgaven forsøkt å vektlegge de positive sidene på et organisatorisk og retorisk 

nivå og forstår gruppedynamikken til Hizb ut-Tahrir og Islam Net basert på individets 

naturlige behov for å tilhøre en inngruppe. Sosialpsykologiske forklaringsmodeller har en 

tendens til å fokusere på negative aspekter og kan gi innblikk i hvorfor rekrutten er villig til å 

lytte til budskapet, men er en mangelfull forklaring på selve rekrutteringsprosessen. 

Oppgaven forsøker derfor å flytte fokuset bort fra deprivasjonsargumentet. Wiktorowicz 

overser også betydningen av politiske mulighetsstrukturer og hvordan det politiske klima kan 

være avgjørende for når, hvor og hvordan et rekrutteringsforsøk iverksettes. 

Sosiale mobiliseringsteorier har vært fruktbart i analysen av rekrutteringsstrategiene til Islam 

Net og Hizb ut-Tahrir da mobiliseringen forstås basert på aktørenes rasjonelle egeninteresser 

fremfor forførelse, deprivasjon eller «hjernevask». Sosiale mobiliseringsteorier fokuserer på 

organisasjonenes strukturelle, interpersonelle og ideologiske tilnærminger på et mikro, meso 

og makro nivå. Oppgavens analyse argumenterer at rekruttering til ikke-voldelige islamistiske 

organisasjoner ikke må opphøyes til noe eksklusivt, avhengig av et eget teoretisk rammeverk, 

men kan analyseres på lik linje med andre sosiale bevegelser. Imidlertid har sosiale 

bevegelsesteorier hovedsakelig blitt brukt i forklaringen på bevegelser som forskeren kan 

sympatisere med, for eksempel kvinners rettigheter, homofiles rettigheter, kampanjer mot 
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dyremishandling og atomvåpen og menneskerettighetsforkjempere. Ved å vise til konkrete 

sammenligninger har oppgaven forsøkt å trekke klare paralleller innenfor sosiale bevegelser.   

Sosiale bevegelser fremstiller en mer helhetlig forståelse av fremveksten til Islam Net og Hizb 

ut-Tahrir, ved å belyse hvordan bevegelsene endret sine egne valgkretser og sitt eget miljø. 

Til tross for et avhengighetsforhold mellom mobiliseringsstrukturer, politiske 

mulighetsstrukturer og ideologiske rammekonstruksjoner, har akademikere en tendens til å 

vektlegge en av de tre komponentene i forklaring på mobilisering og medlemsvekst. 

Masteroppgaven konkluderer med at mobiliseringsstrukturer gir størst forklaringskraft på 

fremveksten og rekrutteringsstrategiene til Hizb ut-Tahrir i København-området mellom 2001 

og 2017. Ettersom partiet hovedsakelig tilegnet seg medlemmer både gjennom formelle 

institusjoner som utdanningsplasser og moskeer, og gjennom uformelle sektorer som sosiale 

nettverk og personlige kontakter. Mobiliseringsstrukturer har stor forklaringskraft på 

rekrutteringsstrategiene til Hizb ut-Tahrir da organisasjonsstrukturen og de inkorporerte 

sosialiseringsprosessene er enestående i en dansk sammenheng, og skiller seg drastisk fra 

andre danske islamistiske bevegelser. Oppgaven konkluderer også at rammekonstruksjoner 

gir størst forklaringskraft på rekrutteringsstrategiene til Islam Net i Oslo-området mellom 

2008-2017. Rammeteorier kan ikke alene forklare de ulike aspektene ved medlemsveksten, 

men fungerer som det viktigste fortolkningsverktøyet i forståelsen av samspillet mellom ideer 

og mobilisering.1005 Rammekonstruksjonene til Islam Net har en sterk forklaringskraft 

ettersom den bidrar til forståelsen av hvordan organisasjonen retorisk har tilpasset seg det 

norske samfunnet og blitt en seriøs deltaker i deradikaliseringsdebatten. I tillegg til å forklare 

hvordan budskapet forsterkes gjennom digitale medier og gruppens unike digitale salafisme.   

Oppgavens viktigste funn i henhold til internasjonal og nasjonal forskning er først og fremst 

sammenligningen av Hizb ut-Tahrir som en organisasjon med høye kostnader og forholdsvis 

høy risiko med Islam Net som en lavterskelgruppe med lave kostnader og lav risiko. 

Oppgaven utfordrer også den tradisjonelle forståelsen av betydningen av preeksisterende bånd 

ved å påpeke Islam Nets bruk av digitale medier og «moralsk sjokk». 

Rekrutteringsteknikkene til Islam Net eller Hizb ut-Tahrir har ikke tidligere blitt analysert ved 

hjelp av den tredelte sosialbevegelsesteorien. Bruken av politiske mulighetsstrukturer har 

bidratt til å fremme ny kunnskap om organisasjonene og deres utvikling over tid.  

                                                 
1005 Wiktorowicz, “Islamic Activism and Social Movement Theory: A New Direction for Research”, 205-206   
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Behov for videre forskning 

Denne masteroppgaven er et bidrag til en større internasjonal debatt om hvilke underliggende 

mekanismer som gjør at enkelte personer tiltrekkes av ideologien og rekrutteres til 

islamistiske organisasjoner. Interessante elementer til videre forskning er blant annet 

komparative studier av ikke voldelige- og voldsforherligende islamistiske organisasjoner som 

IS, for å belyse hvilke faktorer som er avgjørende i ulike situasjoner og forskjellige land. Et 

grunnleggende spørsmål som krever dypere analyse er hvorfor islamistiske organisasjoner 

klarer å etablere rammejusteringer med enkelte individer og andre ikke. I den sammenheng 

hadde det vært interessant med en analyse av det religiøse og politiske innholdet i 

argumentasjonen til Islam Net og Hizb ut-Tahrir, i en undersøkelse av religiøs 

fundamentalisme. En sosiologisk og sosial antropologisk studie av medlemmene kan gi 

innsyn i hvilken grad individet implementerer ideologien i sitt privatliv. Det hadde også vært 

interessant med en komparativ transnasjonal analyse av hvordan den nasjonale konteksten 

påvirker rekruttering i henhold til media, autoriteter og motbevegelser.     
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