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"Allah er vores mål, Koranen er vores grundlov, Profeten er vores 

leder, jihad er vores vej, død for Allahs sag er vores ønske." 

- Det Muslimske Broderskabs motto 
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Introduktion 

Det Muslimske Broderskab har flere kendte 

tilhængere i Danmark, herunder imamer, moskeer 

og islamiske sammenslutninger. Efter Erdogans 

partnerskab med Det Muslimske Broderskab, ses 

broderskabets håndtegn (fire fingre) også ved pro-

Erdogan-demonstrationer i Danmark1 og Europa.2 

Godt 1 procent af den danske befolkning har tyrkisk 

baggrund. Det vurderes, at broderskabet gennem 

sine tyrkiske forbindelser, sit stærke internationale 

brand, sine enorme økonomiske ressourcer, 

velgørenhedsarbejde, sin aktivistiske modstand 

imod sekulærer diktatorer i Mellemøsten og allerede 

etablerede partnerskab (enten direkte eller gennem 

frontgrupper) med danske islamistiske 

organisationer, har gode muligheder for at 

radikalisere danske muslimer. 

 

Det Muslimske Broderskab 

Det Muslimske Broderskabs (MB) (arabisk: 

"Ikhwan", Broderskabet) er ligesom Islamisk Stat 

sunni-muslimsk og arbejder for etablering af et 

verdensomspændende kalifat styret efter islamisk 

lov, sharia (den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol har kendt islamisk lov i 

strid med menneskerettighederne og demokrati3). 

Den islamistiske organisations motto er "Allah er 

vores mål, Koranen er vores grundlov, Profeten er 

vores leder, jihad er vores vej, død for Allahs sag er 

vores ønske.".4 

 

I den såkaldte Holy Land Foundation retssag5 i USA 

fremkom det, at MB havde en detaljeret plan for, 

hvordan man vil udnytte vestligt demokrati og 

friheder til trinvis at ødelægge selvsamme. MB 

opsummerede mål og vej: "Ikhwan (MB) må forstå, 

at deres arbejde i America er en slags stor-Jihad, 

                                                           
1
 http://www.uriasposten.net/archives/74748 

2
 http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/682e3836db3dc2239e0f6a70670067c9.jpg 

3
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60936#%7B%22itemid%22:[%22001-60936%22]%7D 

4
 https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood 

5
 http://www.clarionproject.org/Muslim_Brotherhood_Explanatory_Memorandum 

Tyrkiets religiøse præsident Recep Tayyip 

Erdogan viser jævnligt MBs Rabia-tegn 

offentligt ved taler osv. Erdogan blev i 1997 

dømt for opfording til religiøs vold med sit 

digt "Moskeerne er vores barakker, 

kuplerne er vores hjelme, minareterne er 

vores bajonetter, og de troende er vores 

soldater.” Ligesom MB ser Erdogan ikke 

demokrati som et mål, men som et middel: 

”Demokrati er som et tog. Når du har nået 

målet, står du af.” 

 

Rabia/R4abia-håndtegnet symboliserer 

støtte til Det Muslimske Broderskab. Rabia 

betyder ”4” blev oprindeligt brugt som et 

tegn på solidaritet med de brødre, der døde 

under uroligheder ved rydningen af Rabaa 

al-Adawiya-moskeen under afsættelsen af 

præsident Mohamed Morsi (som selv var 

højtstående medlem af broderskabet). 

http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/682e3836db3dc2239e0f6a70670067c9.jpg
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60936#%7B%22itemid%22:[%22001-60936%22]%7D
https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood
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med det formal at fjerne og ødelægge den vestlige civilisation indefra og sabotere dets 

ynkelige hus med dets egne midler og med midler fra de rettroende, således at Guds 

religion gøres sejrrig over alle andre religioner.”6 

 

Sayyid Qutb 

Sayyid Qutb, MBs chefideolog, mente, at Hitler var 

sendt af Allah. Qutb betegnes som primær 

inspirationskilde til Al-Qaeda (Osama bin Laden 

yndede at læse Qutbs bøger7) og Islamisk Jihad. 

Særligt Qutbs bog Milestones8 betragtes af mange 

som en åndelig manual for jihadister. Milestones 

beskriver, hvordan “Tvang er nødvendig, fordi det er 

naivt at tro, at ‘dem der har tilrendet sig Guds 

autoritet’ (til at lovgive, altså demokrater), vil give op 

uden kamp. … 

Jihad er ikke 

kun til forsvar, 

men til angreb, 

og dets mål er at bringe islam ‘til hele jorden og til 

alle mennesker.'” 

 

England: MB støtter terror, truer ”den nationale 

sikkerhed”  

Den engelske regering udgav i december 2015 

rapporten "Muslim Brotherhood Review: Main 

Findings". Rapporten konkluderer om MB: "Aspekter 

af Det Muslimske Broderskabs ideologi og aktiviteter 

er i modstrid med britiske demokratiske værdier, 

retsstat, individuelle friheder, ligeværd og gensidig 

respekt og tolerancer mellem forskellige religioner og 

anskuelser. … [Det Muslimske Broderskab] er parat 

til at bruge vold – herunder, fra tid til anden, 

terrorisme – når andre metoder er ineffektive.” 

 

Daværende PM David Cameron kommenterede 

rapporten: "Hovedpointerne i rapporten støtter 

konklusionen om, at medlemskab af, tilknytning til, 

eller indflydelse af Det Muslimske Broderskab bør 

anses som et muligt tegn på ekstremisme … dele af 

                                                           
6
 http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/404.pdf 

7
 https://en.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb 

8
 http://holybooks.lichtenbergpress.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Milestones.pdf?89b56c 

 

Sayyid Qutb, broderskabets chef-idelog. 

Qutb var tilhænger af Adolf Hitler (se også 

Qutbs overskæg), som han mente var sendt 

fra Allah således,at jøderne kunne få ”den 

slemmeste straf”. 

 

Hassan al-Banna (1906-1949), 

grundlægger af Det Muslimske 

Broderskab.Al-Banna om jihad: ” Jihad er 

en pligt fra Allah, som han pålægger 

samtlige muslimer, og som man ikke kan 

unddrage sig. Allah tillægger jihad stor 

vigtighed, og belønner martyrer og krigere 

som kæmper for ham, stort. … Jihad 

[betyder] at bekæmpe de vantro, og 

involverer alle typer af indsats nødvendig 

for at nedbryde islams fjenders magt. Dette 

indbefatter at slå dem, plyndre deres 

rigdom, ødelægge deres religiøse steder og 

smadre deres hellige idoler.” 

http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/404.pdf
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Det Muslimske Broderskab … er i strid med vores værdier og i strid med vores nationale 

interesser og vores nationale sikkerhed.” England har udstedt indrejseforbud mod en 

række MB-medlemmer, ligesom deres pengeindsamlinger udsættes for særligt tilsyn for at 

sikre, at pengene ikke bruges til ekstremisme.9 

 

USA: MB promoverer jihad, har terror-afdelinger  

USAs kongres konkluderer, på baggrund af MBs 

egne skrifter, om MBs mål og midler: "Jihad er en 

pligt fra Allah, som han pålægger samtlige 

muslimer, og som man ikke kan unddrage sig. Allah 

tillægger jihad stor vigtighed, og belønner martyrer 

og krigere som kæmper for ham, stort. … Jihad 

[betyder] at bekæmpe de vantro, og involverer alle 

typer af indsats nødvendig for at nedbryde islams 

fjenders magt. Dette indbefatter at slå dem, plyndre 

deres rigdom, ødelægge deres religiøse steder og 

smadre deres hellige idoler.” 

 

Kongressen har dømt grene af MB til at være 

terrororganisationer, herunder for financiering af 

Osama bin Laden. En række ledende MB-

medlemmer er terrorister og har indrejseforbud i 

bl.a. USA. 10 

 

Quilliam: MB er islamismens “moderskib”, kilde 

til jihadgrupper 

Antiradikaliseringsorganisationen Quilliam (startet 

af tidligere Hizb ut-Tahrir-medlemmer og financieret 

af den britiske regering) konkluderer om MB: "Det 

Muslimske Broderskab udgår fra Egypten og 

betragtes som et moderskib for islamismen, hvorfra 

forskellige islamistiske grupper og jihadgrupper 

udgår. Broderskabets mål er en global islamisk stat styret efter deres særlige og højest 

politiserede fortolkning af islam. Selvom de for tiden er taktisk involveret i demokratiske 

processer, udelukker organisationen ikke brug af vold, hverken i deres fortid eller, som for 

tiden, i Syrien. Broderskabet er kendt for at arbejde ved at lade sine aktivister opstille 

forskellige frontgrupper i Europa.”11 

 

                                                           
9
 https://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/uk-will-not-ban-muslim-brotherhood-david-cameron-says 

10
 https://www.govtrack.us/congress/bills/114/s2230/text 

11
 https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/the-muslim-brotherhood-in-the-uk2.pdf 

 Yusuf al-Qaradawi (f. 1926), broderskabets 

nuværende ideologiske overhovede, har 

indrejseforbud i bl.a. USA, England og 

Frankrig. Al-Qaradawi mener, at Hitlers 

holocaust var en ”guddommelig straf” mod 

jøderne og går ind for dødsstraf til frafaldne 

muslimer. Al-Qaradawi udtrykker solidaritet 

med terrororganisationer og jihad i Europa: 

"Vores brødre i Hamas, i Palæstina, den 

islamiske modstandsbevægelse, 

organistationen Islamisk Jihad … jihad-

bevægelsen bringer os nærmere vores 

religion. … Hvad der endnu mangler er at 

erobre Rom… Dette betyder, at islam vil 

komme til Europa en tredje gang, efter at 

blive forvist to gange før (med henvisning til 

de to tidligere jihadangreb på Europa, hvor 

Karl Martel sejrede over den islamiske 

invasion Sydeuropa i 732 og en kristen 

koalition vandt ved Wien i 1683). 

https://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/uk-will-not-ban-muslim-brotherhood-david-cameron-says
https://www.govtrack.us/congress/bills/114/s2230/text
https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/the-muslim-brotherhood-in-the-uk2.pdf
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Dansk forsker: MB prædiker kønsdiskrimination 

Den danske islam-forsker Tina Magaard konkluderer, at MB kommunikerer, at "kvindens 

stilling som defineret af shari’a er bedre for kvinden end ligestilling mellem kønnene, som 

dette begreb fortolkes i dansk lovgivning.”12 Dette er 

en naturlig konsekvens af MBs radikale 

(bogstavelige) tolkning af islam. 

 

Gyldendal: MB støtter terror, benægter 

holocaust 

Gyldendals Den Store Danske om MB: 

"Organisationens islamistiske dagsorden samt 

opbakning til terrorangreb mod Israel og 

holocaustbenægtelse har dog bidraget til at den 

betragtes med udtalt skepsis, ikke mindst i Vesten.” 

 

Det Muslimske Broderskab i Danmark 

Ovennævnte engelske rapport konkluderer, at MB 

benytter sig af anonyme og hemmelighedsfulde 

frontgrupper, hvilket gør det svært at spore den – 

også i Danmark. Ifølge forskeren Brigitte Maréchal 

(Université catholique de Louvain) er MBs netværk 

af frontgrupper så komplekst og deres forbindelse til MB ofte så uofficiel eller hemmelig, at 

selv MB-tilhængere kan have svært ved at finde frem til dem.13 

 

Her er tre eksempler fra Danmark: 

 

Islamic Academic Association (IAA) bruger Copenhagen Business Schools (CBS) lokaler 

til at udbrede Qutbs skrifter ved kønsadskilte møder.14 

 

Dansk Islamisk Råd (DIR) repræsenterer sunnimuslimer i Danmark og samarbejder 

med The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). FIOE har et “godt, tæt 

forhold” til Det Muslimske Broderskab, men er reelt en tværeuropæisk MB-

frontgruppe. DIRs stormoské på Rovsingegade i København er betalt af Qatar, som støtter 

Det Muslimske Broderskab, samarbejder med terrororganisationen Hamas og som ifølge 

den tyske regering støtter Islamisk Stat økonomisk. DIRs imam Jehad Al-Farra støttede 

Det Muslimske Broderskab.15 

 

                                                           
12

 http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/tinamagaard/ECE8546144/saet-muslimerne-fri/ 
13

 Brigitte Maréchal ”The Muslim Brothers in Europe, Roots and Discurse”, s. 81, Brill 2008 
14

 http://capis.dk/?p=92 
15

 http://capis.dk/?page_id=108 

 
Erdogan-tilhængere foran Tivoli (16. juli 

2016) demonstrerer med Rabia-tegn (rød 

cirkel) og Islamisk Stat-tegn (én finger, gul 

cirkel). 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/tinamagaard/ECE8546144/saet-muslimerne-fri/
http://capis.dk/?p=92
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Fatih Alev, leder i Dansk Islamisk Center (DIC) (hvor også Abdul Wahid Pedersen er 

imam), samarbejder med ledende skikkelser i Det Muslimske Broderskab. Det sker via 

MB-frontgruppen European Muslim Network16, grundlagt af Tariq Ramadan. Ramadan er 

barnebarn af Det Muslimske Broderskabs grundlægger al-Banna og medlem 

af International Union for Muslim Scolars (IUMS), som ledes af Youssuf Qaradawi, 

Broderskabets nuværende åndelige overhoved.17 Alev har, helt i tråd med MBs radikale 

tolkning af islam, nægtet at tage afstand fra stening og går ind for flerkoneri.18 

 

Anbefalinger 

 Det anbefales, at man klarlægger, hvilke personer og organisationer, der samarbejder 

med, modtager støtte fra eller udtrykker sympati for MB. 

 Det anbefales, at man undersøger MBs, herunder organisationens frontgrupper, 

indflydelse på danske muslimer og islamiske organisationer. 

 Det anbefales, at organisationer, som samarbejder med MB ikke modtager offentlig 

støtte (herunder lån af lokaler), at de nægtes nægtes vielses- og begravelsesret og 

ikke kan registreres som trossamfund (med de skattemæssige fordele, dette 

indebærer). 

 Det anbefales, at MB kommer på den planlagte liste over hadprædikanter med 

indrejseforbud, samt samt den planlagte hemmelige observationsliste over EU-

baserede hadprædikanter. 

 Det anbefales at gøre økonomisk støtte til MB, herunder identificerede MB-

frontgrupper, strafbart. 

 Det anbefales at undersøge, hvorvidt MB opfylder betingelserne for at blive 

kategoriseret som terrororganisation. 

 

Center for Analyse af Politisk Islam 

                                                           
16

 https://goo.gl/wV7kZt 
17

 http://capis.dk/?page_id=53 
18

 http://goo.gl/70Pbsv 


