
Demokrati och dess förhållande till Islam är en viktig fråga i 

dagens Sverige. Demokrati är en ideologi, ett helt livssystem som 
baseras på sekularism. Demokrati uppstod som en 
kompromisslösning producerat av det mänskliga sinnet och detta 
begränsade system kan inte leda människan mot korrekt 
utveckling. Europas kungar brukade hävda att de var 
representanter som styrde med en fullmakt från Gud. De påstod 
att Gud gav ledaren rätten att styra folket med sin egen lag. På 
detta sätt förtryckte de folket och dominerade över dem.  
 
Således började en kamp mellan kungarna och folket. Filosofer och 
tänkare ville avlägsna religionen medan kungarna ville fortsätta 
med sitt teokratiska styre. Det slutade med en kompromiss mellan 
prästerskapets teokrati och gudsförnekarna som helt ville avlägsna 
religionen. Religionen skildes från livet och staten, idén om 
sekularism uppstod vilket banade väg för demokrati. Ett system 
där folket utför sin vilja och bevarar den. De står bara till svars 
inför sig själva. De grundar systemet och lagarna enligt sin makt via 
deras representanter eller ledare som härleder sin auktoritet från 
folket.  
 
Folket tillämpar systemet och lagarna som stiftas av ledarna och 
genom domarna. Folket är alltså herre över sig själv. På detta sätt 
kan folket stifta lagar och livssystem och utse ledare utan 
påtryckning eller tvång. Alla nationer är överens om att demokrati 
innehåller vissa grundläggande tankar, som att makten tillhör 
folket och att majoritetens röst avgör, det är alltså en folkmakt 
eller ett folkstyre.  
 

Tanken om demokrati innebär konkret att folket samlas vid en 

offentlig plats och lagstiftar de system och lagar som styr över 
dem, tar hand om sina angelägenheter och dömer i alla situationer 
där en dom är nödvändig. Demokrati i dess verkliga betydelse är 
en inbillad och otillämpbar idé. Den har aldrig existerat och 
kommer aldrig att existera. Denne idé fungerar inte i praktiken då 
det är omöjligt för hela befolkningen att samlas på en och samma 
plats för att ta beslut gällande sina angelägenheter. Demokrati är 
inte tillämpbar i det verkliga livet då makten i slutändan är 
begränsat till ett fåtal personer som styr över den stora 
folkmassan, de så kallade representanterna.  
 
Sverige tillämpar således representativ demokrati där kandidater 
med olika politiska riktningar konkurrerar om att bli invalda i 
riksdagen för att driva igenom sina reformer. De uttalar bara falska 
löften som inte infrias och är väldigt långt ifrån idén om verkligt 
folkstyre. De representerar varken viljan hos folket eller deras 
majoritet.  
 

Lagarna som antas i riksdagen och besluten som framförs av 
Sverige tar större hänsyn till intresset hos kapitalisterna än till 
intresset hos majoriteten. Demokratin kommer aldrig att vara ett 
system där folket bestämmer över sina angelägenheter, utan är och 
förblir ett system där mäktiga, rika och inflytelserika personer 
bestämmer. Människor måste inse att demokrati endast är en idé 
som propageras för att ge folket den falska tron att de faktiskt 
bestämmer.  

 
 

Tron på Islam däremot är ett resultat av en intellektuell 

undersökning av verkligheten vilket har producerat den korrekta 
uppfattningen att det endast finns en Skapare, och att Han ska 
avgöra hur samhället ska styras. Inte att ett fåtal personer ska styra 
samhället med nytta och vinst som enda måttstock gällande 
uppfattningen om rätt och fel. I Islam ges makten till det islamiska 
regelverket (sharia) och inte till folket. Allah är den enda som kan 
sätta upp regelverk för människan, och vi har inte rättighet att 
stifta lagar om människans handlingar. Vi kan inte tillåta det som 
Allah har förbjudit såsom att grunda banker, handla med aktier 
eller rösta i det svenska valet.  

 
Muslimerna måste följa de påbud och förbud som Islam har 
fastslagit. Det är otillåtet för muslimerna att utföra en enda 
handling som är förbjuden i Islam eller att stifta en enda lag som 
tillåter det förbjudna. I Islam är det endast Skaparen som har denna 
rättighet. Allah beordrade profeten Muhammad (frid vare med 
honom) att döma mellan folk med det som Allah uppenbarade. Han 
varnade även sändebudet att avvika från någon del av det.  

 
Du skall därför döma mellan dem stödd på det som 
Gud har uppenbarat [för dig, Muhammad], och inte 
foga dig efter deras önskningar [Koranen – 5:48]  
 
Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna 
har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte 
rätt att själva döma i det som rör dem. [Koranen – 
33:36] 

 

Allah förbjöd muslimerna att ta någonting annat än vad Allah och 

hans sändebud har föreskrivit i den islamiska lagen. Islam 
innehåller regler för alla tidigare händelser, nuvarande problem 
och alla tänkbara framtida händelser. Det är en ideologi som ger 
oss ett system för att styra över samhället, vare sig det gäller 
ekonomi, ledning, utrikespolitik, utbildning eller sociala frågor. Den 
är fulländad i och med att Allah sa: 
 

 
 
 

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket 
för er [Koranen – 5:3] 
 
Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg 
för steg, med klargörande av allt [Koranen – 16:89] 

 
I en demokrati stiftar det mänskliga sinnet lagar, men 
människan är begränsad, beroende, partisk, fördomsfull och 
inkapabel till att förstå människans bästa. Därför leder inte 
demokrati människan till korrekt utveckling. I dessa verser från 
koranen ser vi att makten i Islam inte är det mänskliga sinnet 
utan Allah, vilket innebär att man hänvisar alla handlingar till 
shariah. Det mänskliga sinnet är till för att förstå de texter som 
Allah har uppenbarat och inte skapa eller döma efter eget tycke. 

 
Troende Vilken sak det än gäller där ni är oense, är det 
Gud som har avgörandet. [Koranen 42:10] 

 
Islam är fundamentalt olik demokrati. Källan för Islam är Allah, 
och Islam kräver att livets alla angelägenheter regleras av Allahs 
påbud och förbud. Således har människan ingen rätt att skapa 
sitt eget system, det är en plikt för mänskligheten att istället 
följa det system som har uppenbarats av Allah.  

 
Den islamiska livsåskådningen är till för alla då den baserar sig 
på förståndet. Genom att använda sig av upplyst tänkande kan 
varje människa komma fram till att den islamiska ideologin är 
den enda rätta som kan leda mänskligheten mot korrekt 
utveckling. Det är en ideologi som övertygar förståndet, 
överensstämmer med människonaturen och fyller hjärtat med 
lugn. 

 
Vi har sänt dig [Muhammad] enbart som en 
barmhärighet till hela mänskligheten [Koranen - 
21:107] 

 
Islam har gett muslimerna uppgiften att implementera Allahs 
påbud och förbud. Det är därför obligatoriskt för den muslimska 
nationen att välja en ledare som implementerar Allahs påbud 
och förbud.  

 

Frihet, en illusion 
Idén om allmänna friheter är en av demokratins mest 
framträdande tankar. Det påstås att individen ska genomföra sin 
vilja och förverkliga sin önskan utan tvång med dessa friheter. 
 
  

 



Den individuella friheten är helig i det demokratiska systemet. 
Skyddet och bevarandet av de allmänna friheterna anses vara en 
av statens viktigaste uppgifter. De allmänna friheterna är: 
religionsfrihet, yttrandefrihet, ägandefrihet och personlig frihet 
 

Dessa allmänna friheter är egentligen illusioner. Individen är 

inte ”fri” i något avseende, i Sverige är det förbjudet att utföra 
handlingar som går emot lagen. En individ som lever under det 
demokratiska systemet är underordnad de lagar och regler som 
andra människor har stiftat och får per automatik sin ”frihet” 
begränsad enligt det som dessa människor har beslutat. Den 
svenska statens lagar och regler begränsar dessa friheter till att 
innefatta endast det som staten tillåter, så i vilket avseende är 
individen fri? I Sverige är det inte tillåtet att klä sig hur som helst 
på allmänna platser, en man kan gå barbröstad på sommaren men 
inte en kvinna. Är detta personlig frihet? 
 
Islam ger också regler för hur människor får klä sig på allmänna 
platser, men varför klassas detta som ofrihet? Yttrandefriheten är 
också inskränkt då denna endast gäller inom vissa ramar, förtal och 
hets mot folkgrupp är förbjudet. Att förnedra eller håna vissa 
människor är förbjudet men att förnedra Islam och muslimer 
räknas som yttrandefrihet. Rasism, nationell säkerhet och 
ärekränkning inskränker den så kallade yttrandefriheten. Men 
varför ses då förbudet att förolämpa Profeten Muhammad (frid 
vare med honom) som ofrihet? 
 

I den demokratiska världen får inte muslimer, judar eller 

andra religiösa grupper skilja sig enligt sin respektive religion. 
Samma sak gäller arv och många andra religiösa regler. I skolan är 
det förbjudet att propagera för religion och undervisningen ska 
vara icke-konfessionell. Religiösa övertygelser får inte inverka på 
politiken och får i bästa fall begränsas till det privata livet. 
Muslimer får inte använda sig av böneutrop, minareter och i vissa 
europeiska länder är det förbjudet att täcka ansiktet på offentliga 
platser. Den så kallade religionsfriheten är mer slogan än 
verklighet. 
 
Dessa påstådda friheter är ingenting som Islam förespråkar. Islam 
ger människan den korrekta uppfattningen att människans liv inte 
ska organiseras av andra människor utan de ska organiseras av 
Skaparen.  
 
Islam erbjuder människan att upphöjas från att underkasta sig 
andra människor till att lyda Skaparen. Islam lurar inte människan 
med falska löften om frihet utan ger människan en korrekt 
förståelse av att samhället behöver ett system som organiserar 
människornas förhållanden sinsemellan. 
 

Islam ger människan lagar och regler för alla handlingar och 
tillgodoser instinkterna och de organiska behoven enligt Allahs vilja. 
Människan får lagar och regler direkt från Skaparen och kan således 
lyda den enda som förtjänar att vara herre. En muslim är därför 
hänvisad till Islams lagar i alla hans handlingar och han är inte ”fri” i 
någon handling. Dessa fyra så kallade friheter står i strid med Islam 
och dess regler i alla avseenden. 

 

Islam är lösningen 
Det islamiska systemet är komplett och innehåller alla nödvändiga 
funktioner för att styra samhället enligt Allahs vilja. Vare sig det 
gäller styre, ekonomi, samhälle, utrikespolitik eller utbildning så har 
Islam svaret på de frågor som kan uppstå.  

 
Det islamiska systemet är till för muslimer såväl som icke-muslimer 
och har nedsänts till mänskligheten för att ge verklig rättvisa och 
upphöja människorna från att styras och begränsas av vad andra 
människor tycker, till att få sina liv organiserade enligt det som 
Skaparen av människorna har beslutat. 

 
Väst propagerar över hela världen att demokrati är den enda vägen 
framåt för att nå utveckling och göra sig av med de felaktiga 
korrupta systemen. Men som muslimer ska vi veta bättre än att ta 
råd från västvärlden.  

 
Koranen och Sunnah har gett oss alla svar vi behöver för att 
etablera ett islamiskt politiskt system som kommer att frigöra oss 
från det korrupta system som nu styr oss. Vi behöver inget annat 
system än det islamiska systemet, och inga andra källor till 
lagstiftning än Koranen och Sunnah.   

 
Muslimerna lever idag utan ett system som härleds från Islam. Det 
finns ingen stat som reagerar då Islam och muslimer förnedras och 
förtrycks. Ingen armé som kan sändas för att försvara muslimerna. 
De som läser detta har en plikt att arbeta kollektivt för att 
återuppta det islamiska livet genom att återetablera kalifatet som 
kommer att lösa alla problem som muslimerna och resten av 
världen lider av. Hizb ut-Tahrir kallar er till att bli en del av detta 
globala kall som med Allahs vilja kommer att uppfylla sitt mål. 
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