
Hizb ut-Tahrirs 
arbetsmetod
Partiets metod för att bära da’wah består av 
shari’ah-regler som härrör från de islamiska 
rättskällorna, vilket i synnerhet inkluderar profeten 
Muhammads (välsignelse och frid vare med honom) 
handlingar för att bära da’wah under sitt liv. 
Hizb ut-Tahrirs metoder är politiska och intellektuella, 
och syftar till att skapa medvetenhet hos den islamiska 
ummah, så att den stöder och omfamnar partiets 
projekt.
Partiet arbetar intellektuellt och politiskt för att störta 
regimerna i den islamiska världen, och förbjuder 
deltagandet i icke-islamiska regimer och regeringar.
Partiet arbetar globalt för spridningen av det islamiska 
da’wah. 
Hizb ut-Tahrir viktigaste 
aktiviteter är: 

1. Koncentrerad kultivering av individerna i studiecirklar för att 
forma islamiska personligheter och kompetenta bärare av 
da’wah som är lämpliga för att delta i arbetet.

2. Kollektiv kultivering av muslimerna med de nödvändiga 
islamiska idéerna för att skapa medvetenhet om och förtroende 
för Islam som den sanna lösningen och livsstilen.

3. Intellektuell konfrontation med icke-islamiska 
världsåskådningar, system och idéer genom förklaring av deras 
felaktighet och konflikt med Islam, för att på så sätt skydda den 
islamiska ummah från ovan nämnda och deras inflytande.

4. Politisk kamp som består i att avslöja den västerländska 
kolonialmakternas planer och den korrupta politik som förs av 
de existerande regimerna i den islamiska världen.

5. Att söka stöd (nussrah) hos inflytelserika och mäktiga 
personer i den islamiska ummah med sikte på maktövertagande 
för att upprätta den islamiska Khilafah-staten.

FAKTA OM 
HIZB UT-TAHRIR
Hizb ut-Tahrir (Befrielsepartiet) är ett islamiskt politiskt 
parti som grundades av den kända rättslärda och 
tänkaren Taqi-uddin an-Nabhani (1909–1977), må 
Allah vara honom nådig, år 1953 e.Kr. i Palestina.
Partiet grundades efter en djupgående och 
omfattande studie av den islamiska ummahs verklighet 
och orsakerna till dess degraderade tillstånd.

Partiet arbetar i den islamiska världen för att återinföra 
Islam i sin helhet, som kultur och samhällssystem, 
genom att etablera ett rättvist kalifat (Khilafah). 
Partiets mål innebär en fullständig befrielse för 
muslimerna från all form av främmande inflytande samt 
icke-islamisk dominans över deras samhälle: politisk, 
militär, ekonomisk och kulturell.

Partiet välkomnar såväl muslimska män som kvinnor 
som medlemmar utifrån deras övertygelse om partiets 
mål och tankar samt deras engagemang i arbetet

Hizb ut-Tahrirs 
främsta uppfattningar

Alla Hizb ut-Tahrirs uppfattningar är islamiska, på det 
sättet att de antingen härrör direkt från eller grundar 
sig på de islamiska källorna. Partiets rika och unika 
litteratur tydliggör de islamiska källorna och principerna, 
vilket säkerställer att partiets adopterade åsikter är rent 
islamiska.

Hizb ut-Tahrir har den klara förståelsen att den 
islamiska ummahs svaghet bottnar i dess försvagade 
förståelse av Islam. Detta är orsaken till muslimernas 
nedgång och förfall på global nivå, och på samma gång 
orsaken till att den islamiska ummah idag inte 
implementerar Islam i praktiken och inte fullbordar sitt 
uppdrag om att bära da’wah till Islam över hela världen.

Hizb ut-Tahrir är övertygat om att den islamiska 
ummahs utveckling endast kan uppnås genom att 
den omfamnar Islam som en allomfattande, politisk 
och andlig idé som reglerar livets alla förhållanden.
Partiet anser att Khilafah som ett system är Islams 
fasta mekanism och grundläggande fundament för 
att förkroppsliga det islamiska projektet i livet. 
Existensen av det rättfärdiga islamiska kalifatet är 
nödvändigt, och är den enda garantin för att alla de 
islamiska lagarna blir implementerade på ett korrekt 
sätt, såsom Islam kräver det.
Partiet förkastar varje form av patriotism och 
nationalism, och håller fast vid att suveränitet och 
lojalitet uteslutande tillhör Islam.



Hizb ut Tahrirs 
arbete i väst
Hizb ut-Tahrir har uppstått i västvärlden efter det att dess 
medlemmar av olika anledningar flyttat till väst.

Partiet har arbetat i Danmark sedan år 1988.
Partiet uppmanar muslimerna i väst till att stå fast vid sin 
islamiska identitet, att representera, samt att kalla till Islam 
i sin helhet. 

Partiet arbetar emot assimilering och integration av 
muslimerna. Dessa begrepp är två sidor av samma mynt, 
vilket innebär att muslimerna måste ge avkall på sina 
islamiska värderingar och anamma västvärldens värderingar 
och livsstil. 

Hizb ut-Tahrir arbetar, tillsammans med muslimer, 
för att stå emot den aggressiva assimileringspolitik som förs 
i väst, inklusive Danmark, där det ena islamfientliga initiativ 
efter det andra lanseras och hur islamiska åsikter, värderingar 
och värderingar kriminaliseras eller problematiseras.

Hizb ut-Tahrir är samtidigt emot isoleringen, eftersom 
partiet uppmanar muslimerna till att debattera och engagera 
sig i samhället på Islams premisser.

Partiet för en ideologisk och intellektuell kamp mot 
västvärldens värderingar, system och ideologi. Syftet är att 
visa muslimerna att den västerländska kapitalistiska ideologin 
står i kontrast till Islam, samt att det är bräcklig, instabil och 
inte lämpad för att behandla människans problem.

Partiet arbetar för att medvetandegöra muslimerna om 
deras islamiska roll i väst: att de är en del av en mäktig 
ummah, och inte en minoritet som bara är upptagen med 
lokala angelägenheter.

Partiet arbetar aktivt för att avslöja västländernas när de för 
en fientlig, kolonialistisk politik mot muslimernas landområden, 
samt när de utsätter den muslimska befolkningsgruppen för 
påtryckningar i försök att skilja dem från deras Islam och 
deras ummah.

Partiet bär da’wah till icke-muslimerna i syfte att 
presentera Islams rationella argument och presentera 
Islam för befolkningen i väst som ett ideologiskt alternativ 
till kapitalism (sekulär demokrati); ett alternativ som har 
livstäckande system.

Att stödja och ansluta sig till 
Hizb ut-Tahrirs arbete är en plikt 
(wajib) och en nödvändighet:
Den islamiska ummah lever utan en stat som styr med
Allahs lagstiftning. Därför är det en plikt för varje muslim 
att arbeta engagerat och flitigt för att etablera den stat 
som styr med Islam. Profeten Muhammad (välsignelse 
och frid vare med honom) sade:

Hizb ut-Tahrir betraktar muslimerna i väst som en del av 
deras ummah. Deras sak är muslimernas i väst sak, och 
deras bekymmer är muslimernas i väst bekymmer. 
Muslimer är ansvariga för sin ummahs situation, och de 
ställs till svars på Domedagen för varje försummelse.

Återupptagandet av det islamiska livet är muslimernas 
kollektiva ansvar, oavsett var i världen de än befinner sig. 
Partiet uppmanar därför muslimerna i väst till att stötta 
och delta i denna mäktiga plikt om etableringen av 
Khilafah-staten i de islamiska landområdena, som ensam 
är lösningen för muslimernas situation.

De politiska och kulturella utmaningar som muslimerna i 
väst möts av kräver existensen av ett politiskt parti grundat 
på Islam. Därför anser Hizb ut-Tahrir att det är en 
kollektiv plikt att i en organiserad grupp bära Islam som 
ideologi för att skydda och bevara muslimernas 
värderingar och identitet, samt att stå emot islamfientlig 
politik och praxis.

EN ISLAMISKPLIKT OCH EN

NODVANDIGHET
F O R  M U S L I M E R N A

“Den som dör utan att ha en imam (khalifah), 
går en icke-islamisk (jahiliyyah) död till mötes.” (Ahmad)
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