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Az EU-kompatibilis
iszlamizmus utopidja
A Nyugaton, kisebbsegben elo muszlimok szamara az iszlam tor-
venyeinek betartasa, a muszlim identitas elsodlegessegenek meg-
orzese szamos kihivast jelent. Az ezekre adott asszertiv, azaz iden-
titas-megorzo valaszok a gyakorlat es a tapasztalat fenyeben a
kulturalis, tarsadalmi integraciot alapjaiban teszik lehetetlenne.
Ezen osszeferhetetlenseg palastolasara hoditott teret mind politi-
kai, mind pedig ertelmisegi korokben az ugynevezett euro-iszlam
gondolata, amely azt probalja bizonyitani, hogy a muszlim es az
europai identitas osszeegyeztetheto. E gondolat ,,apostola" a svajci
sziiletesu, egyiptomi szarmazasu Tarik Ramadan, a Muszlim Test-
veriseg alapitojanak, Haszan al-Bannanak (1906-1949) egyenes agu
leszarmazottja. Ramadan rendkiviili nepszerusegnek orvend a
meghatarozo nyugat-europai politikai korokben, csakugy, mint az
anyai nagyapja altal megalapitott Testveriseg, amelynek europai
aga eloszeretettel tunteti fel magat a muszlim kozossegek merse-
kelt szoszolojakent. Az ugynevezett euro-iszlam altal kinalt alter-
nativa hatterenek es alapveteseinek vizsgalata azonban nem sok
okot hagy meg az optimizmusnak. A latszolagos reformizmus mo-
gott ugyanis egy alapvetoen konzervativ, fundamentalista latasmod
huzodik, amelynek celja Europa iszlamizalasa az intellektus es az
erkolcsi szilardsag erejevel.

Az Europaba iranyulo muszlim bevandorlas elso eveitol kezdve ket
kiilso hatalmi tenyezo igyekezett befolyasolni az iszlam nyugati ter-
jeszkedesenek tendenciait, mind az anyagi tamogatas, mind az ide-
ologia szempontjabol. Az egyik tenyezo azokbol a halozatokbol szer-
vezodott, amelyet egyes muszlim orszagok — Torokorszag, Algeria,
Marokko, Tunezia es Egyiptom — kormanyzatai hoztak letre kultu-
ralis, oktatasi es vallasi szervezetek es kozpontok formajaban annak
erdekeben, hogy a diaszpora feletti kontrollt megtartsak. Ezek az
egyesiiletek az emlitett orszagok — szekularis — kormanyzatanak
meghosszabbitott karjakent mukodtek, es a kibocsato orszagok po-
litikai klimajanak megfelelo, altalaban mersekelt iszlamot propagal-
tak. Celjuk az volt, hogy megakadalyozzak a rezsimekre artalmas
szervezkedeseket a diaszporaban, es hogy fenntartsak a kivandorolt
nepesseg hazahoz valo lojalitasat. Az egyik legeredmenyesebben
n^ukodo szervezetet a torok Vallasiigyi Miniszterium (Diyanet l§leri
Ba§kanhgi) hozta letre, napjainkban mar tobb szaz mecsetet iizemel-
tet, mintegy masfelezer imamot foglalkoztat es jelen van Europa min-
den olyan orszagaban, ahol torok bevandorlok elnek.1
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A kibocsato orszagokbol mukodtetett halozatok legfobb rivalisai
a globalis iszlamista mozgalmak, mint peldaul a Muszlim Testveri-
seg vagy a Del-Azsiaban gyokerezo Dzsamaat-i Iszlami,2 amely
1941-ben jott letre a brit fennhatosag alatt allo Indiaban. A globalis
iszlamista ideologia kepviseloi a 20. szazad masodik feleben mene-
deket keresve erkeztek Nyugat-Europaba, mivel a fuggetlen allamok
letrejotte utan a hatalmat gyakorolo szekularis rezsimek betiltottak
mukodesiiket hazajukban. Az europai liberalis demokraciak bato-
rito, a szabadsagjogokat teljes koruen tiszteletben tarto legkoreben
azonban terveik idovel ambiciozusabbak lettek, es arra torekedtek,
hogy ideologiajukat, miszerint az iszlam az elet minden teriiletet at-
fogo rendszer, a Nyugaton elo muszlimok koreben elterjesszek.3
Napjainkra azonban a 2011-es felkeleseket, Torokorszagban pedig az
erdogani politikai fordulatot kovetoen a kormanyzatok altal mu-
kodtetett alapitvanyok is konzervativabb hangnemre valtottak.
Ennek egyik peldaja az 1969-ben alapitott torok fundamentalista val-
lasi-politikai mozgalom, a Milll Gorii§, amely elsosorban a diaszpo-
raban elo torokoket igyekszik osszefogni. A szervezet a 1990-es evek
vegetol a torok kormanyzat tamogatasat elvezi. Az AKP es a torok
iszlamista politikusok gyakran jelennek meg es tartanak beszedeket
a szervezet nemetorszagi rendezvenyein, a halozat europai vezetoi
pedig alkalmankent a torok valasztasokon jeloltetik magukat.4 J61-
lehet a Milli Gorii§ hivatalos nyilatkozataiban rendszerint kifejezi
elkotelezettseget a nyugati demokraciak jatekszabalyainak betarta-
sara, torokorszagi programjukban szerepel az iszlamista alapu al-
lamberendezkedes megvalositasa.5

A vallasi alapii, am utilitarista politizalas kivalo peldaja a funda-
mentalista nezeteket hirdeto es a nemzetiszocialista Nemetorszag
politikai rendszeret mintanak tekinto Muszlim Testveriseg europai
mukodese. Az iszlamista egyesiiletek es szervezodesek tekintelyes
reszet az egyiptomi gyokeru mozgalom ideologiaja ihlette, amely-
nek kozeppontjaban a tarsadalom ujra-iszlamizalasa es a tarsadalmi
igazsagtalansagok orvoslasa all. A szervezet hatekonysaganak meg-
ertesehez fontos ravilagitani a Muszlim Testveriseg es Szaud-Ara-
bia kapcsolatara. Az olajarrobbanasnak koszonhetoen a szaiidiak
ugyan birtokaban voltak a megfelelo tokenek, de nem rendelkeztek
azzal az ertelmisegi reteggel, amely a vagyont geopolitikai befo-
lyassa valtoztathatta. Erre a feladatra a legalkalmasabbak a Musz-
lim Testveriseg magasan kepzett es motivalt tagjai voltak, akik ke-
szen alltak arra, hogy az iszlam szaudi wahabita ertelmezeset
globalis ideologiava dolgozzak at. Jollehet volt nehany doktrinalis
kiilonbseg a ket iranyzat kozott, ezeket azonban felretettek a kozos
eel erdekeben, ami az iszlamnak az egesz vilagon torteno elterjesz-
tese volt. A szaudi forrasok felhasznalasaval a Testveriseg lelkesen
latott neki a feladathoz. A penz egy reszet a mozgalom oshonos
egyiptomi szervezetenek tamogatasara hasznaltak, nagyobb reszet
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pedig iszlam kulturalis kozpontok, kiadok es szervezetek alapita-
sara vilagszerte. Ez a szaiidi szponzoralas a Testveriseg szurkeallo-
manyaval parositva vezetett a Muszlim Vilag Liga (MWL) 1962-es,
es a Muszlim Fiatalok Vilagszovetsege (WAMY) 1972-es alapitasa-
hoz, es sokmillio dollarral gazdalkodo misszios szervezetek letre-
hozasahoz, amelyek vilagszerte az iszlam fundamentalista, kon-
zervativ ertelmezeset propagaljak.6

Jollehet az Arab-obol orszagai biztos menedeket es joletet kinal-
tak a Testveriseg Egyiptombol menekiilo aktivistainak, nehanyan
koziiluk ugy dontottek, hogy Europaban es Eszak-Amerikaban ker-
nek menedekjogot, vagy folytatjak tanulmanyaikat a nyugati vilag
egyetemein. Ezek az ugynevezett ,,nyugati testverek" ezen orsza-
gokat misszios teriiletnek tekintettek. A kozel-keleti hatorszagtol
valo tavolsag ellenere nagy lendiilettel vagtak bele a szervezkedesbe:
egyesiileteket alapitottak, kiadvanyokat szerkesztettek, eloadasokat
es talalkozokat szerveztek, valamint olyan kulturalis esemenyeket,
ahol lehetoseg nyilt ideologiajuk terjesztesere. Szervezeteik kezde-
tekben csupan nehany tucat tagot szamlalo diakegyesiiletek vol-
tak, am tevekenysegiik hamarosan felkeltette mas muszlim, addig
politikailag nem aktiv diakok erdeklodeset, sot a bevandorolt mun-
kasok koziil is csatlakoztak hozzajuk.7

Strategiajuk a Muszlim Testveriseg alapitoja, Haszan al-Banna
1930-as evekben, Egyiptomban kidolgozott alulrol epitkezo mo-
delljet kovette: nagy hangsulyt fektettek a kepzesre, a propagan-
dara es a kozosseghez tartozok anyagi tamogatasara.8 A fiatalok es
a nok szamara kiilon egyesiileteket hoztak letre, kiadvanyokat szer-
kesztettek, kurzusokat szerveztek, kiilon stabot hoztak letre, amely
a propagandaert felelt. Kesobb kutatohelyeket is alapitottak azzal a
cellal, hogy kidolgozzak ideologiajuk azon valtozatat, amely a Nyu-
gaton, kisebbsegben elo muszlimok szamara megvalosithato. Az
egyik ilyen uj doktrina az volt, hogy ,,az iszlam foldje" (ddr al-iszldm)
es ,,a haborii foldje" (ddr al-harb) dogmatikai szembeallitasat ,,a misz-
szio foldje" (ddr al-da'wa) koncepciojanak bevezetesevel, azaz egy
vallasjogi ertelemben koztesnek minositett teriilet beiktatasaval fi-
nomitottak. Ez azokra a nyugati orszagokra vonatkozik, ahol az isz-
lamot szabadon, iildoztetes nelkiil lehet gyakorolni es terjeszteni.9
A szervezet elso europai bastyaja az NSZK-ban volt, ahol 1982-ben
megalapitottak az Iszlam Bizottsagot, amely az oktatasi-kulturalis
kozpontkent is funkcionalo arab mecseteket ernyoszervezetkent
fogta ossze. Az 1970-es evek politikai valtozasainak koszonhetoen
a Testveriseg nemzeti es nemzetkozi diakszovetsegeket is letreho-
zott egyreszt azzal a cellal, hogy a hazajukba visszatero diakok
iszlamista iranyultsagat kiformalja, masreszt pedig azert, hogy a
bevandorlok elso ertelmisegi nemzedekenek vallasi identitasat ero-
sitse.

Ez a tendencia az 1980-as evekben tovabb erosodott es uj szer-
vezeti kereteket oltott. Ettol kezdve a Testveriseg azokra a fiatal ma-
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sodik es harmadik generacios bevandorlokra fokuszalt, akiknek
arab nyelvtudasa gyengiiloben volt es vallasi oktatasban sem re-
szesultek. Ekkor kezdtek meg Europa nagyvarosaiban a mecset-
epiteseket es a Testveriseg fiokszervezeteinek letrehozasat, amelyek
amellett, hogy a fiatalokkal, a nokkel es a diakokkal foglalkoztak,
szocialis szolgaltatasokat is kinaltak. A Testveriseg igy valt az eu-
ropai iszlam meghatarozo tenyezojeve, a holdudvaraba tartozo
szervezek pedig a kormanyzat altal letrehozott, a kiilonbozo etni-
kai osszetetelu muszlim lakossagot osszefogo es kepviselo testiile-
tekben kaptak kulcsszerepet.10 A Testveriseg szamos paneuropai
iszlam szervezetet is alapitott, mint peldaul az Iszlam Szervezetek
Foderaciojat (FIOE) 1989-ben, amely 28 europai orszag tobb szaz
szervezetenek egyeztetesi foruma lett. 1996-ban a svedorszagi, fran-
ciaorszagi es brit muszlim ifjusagi szervezetek a Foderacioval osz-
szefogva megalakitottak az Europai Muszlim Fiatalok es Diakok
Szervezetet (FEMYSO), amelynek szekhelye Briisszelben van. Az
1990-es evekben a politikai intezmenyhalozattal parhuzamosan
epiilt ki a vallasi intezmenyek halozata, amelynek kozpontja Fran-
ciaorszagban volt, ahol tobb szaz fiatal szerzett imam kepesitest.
Ugyanebben az idoszakban hoztak eltre az Europai Fatwa es Ku-
tatasi Tanacsot a Katarban elo Juszuf al-Qaradawi vezetesevel,
amely az europai muszlimok szamara ad vallasjogi velemenyeket.
A fatwdk hangneme nem radikalis, de hatarozottan konzervativ
hangvetelu, celjuk a Testveriseg ideologiajanak terjesztese es olyan
muszlim magatartasforma kialakitasa, amely legalabbis latszolag
kompatibilis a nyugati demokracia jatekszabalyaival.11

A Testveriseg a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmenyeket ko-
vetoen kialakult helyzet egyik nyertese lett. Minden korabbinal ero-
sebb befolyasra tett szert annak koszonhetoen, hogy az elbizonyta-
lanodott es gyanakvo europai kormanyzatok szamara onmagat
mint kozvetito erot definialta, amelynek kepessege van a muszlim
lakossag feletti ellenorzesre es a kozossegek egyiittmukodesi kesz-
segenek biztositasara. Az ezredfordulo utan, a terror arnyekaban
Europa-szerte letrehozott ugynevezett Iszlam Tanacsokban szinte
mindenutt tobbsegbe es vezeto pozicioba keriiltek tagjai. Nemcsak
nemzeti szinten nott meg befolyasuk, hanem az Europai Unio ku-
lonfele gazdasagi, szocialis es emberjogi kerdesekkel foglalkozo in-
tezmenyeiben es szervezeteiben, peldaul az Europai Parlamentben
is, ahol elenk lobbi-tevekenysegbe kezdtek. 2011-ig Europat hator-
szagnak hasznaltak a szekularis arab rezsimek megbuktatasahoz
es iszlamista rendszerek letrehozasahoz.12 Ennek fenyeben ertheto,
hogy egyes nyugat-europai politikusok es kormanyzatok miert ta-
mogattak a felkelesekben resztvevo iszlamista, fegyveres, onma-
gukat ellenzeknek nevezo csoportokat. A Muszlim Testveriseg kor-
manyzasanak egyiptomi kudarcat azonban nem kovette europai
elszigetelesiik, sot, a Testveriseg mint kormanyzati szovetseges sze-
repet a dzsihadista jellegu szervezetek europai megjelenese tovabb
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erositette. A szervezet strategiajanak reszet kepezte a bevandorlok isz-
lam tudatanak erositese, amit oktatasi intezmenyeken, mecseteken es
szocialis tamogatorendszereken keresztiil valositott meg. A ternye-
resi taktika masik eleme az volt, hogy egy europai kornyezetbe il-
leszkedo muszlim eletformat propagalt, amelyet eszkoznek hasz-
nalt politikai celjai eleresehez. A szervezet vezetoi arra buzditottak
a fiatalokat, hogy vegyenek reszt a valasztasokon, es maguk is to-
rekedjenek politikai szerepvallalasra az europai partokban. A Test-
veriseg ideologiaja az etnikai hovatartozast egy ugynevezett ,,isz-
lam allampolgarsaggal" igyekezett helyettesiteni, onmagat pedig a
muszlim erdekek elsoszamu vedelmezojekent allitotta be. Kovetoi-
bol keriiltek ki azok a vallasi vezetok es politikusok, akik elhitettek
az europai vezetokkel es a kozvelemennyel, hogy a hatarozott iszlam
identitas osszeegyeztetheto az europai ertekrenddel.

Az, hogy a Testverisegnek milyen befolyasa van a szavazoi pre-
ferenciak kialakitasaban, megkerdojelezheto, azonban a muszlim-
ellenesseg es az iszlamofobia vadjanak hangoztatasaval hatalmuk-
ban all komoly karokat okozni a politikai es kozeleti szereploknek.
Az iszlamofobia a Muszlim Testverek legerosebb fegyvereve valt,
amelynek merteket eloszeretettel nagyitjak fel annak erdekeben,
hogy magukat az ostromlott kozosseg vedelmezoikent aposztro-
faljak. A megbelyegzestol valo felelem a szervezet szamos kritiku-
sat sikerrel hallgatatta el, masokat pedig arra kesztetett, hogy min-
den konfrontaciot keriiljenek. A szervezet tagjai es szimpatizansai
rendszerint egyiittmukodonek es mersekeltnek mutatkoznak, bar
eszmerendszeriik konzervativ es fundamentalista, ugyanakkor ero-
szakos megnyilvanulasokban nem vesznek reszt. Bekes uton akar-
nak az iszlam szamara nagyobb befolyast biztositani a nyugati po-
litikai eletben. Ennek erdekeben kettos strategist alkalmaznak:
egyreszt arra torekednek, hogy megerosftsek pozicioikat a bevan-
dorlo muszlim kozossegekben, masreszt pedig jo kapcsolatokat
igyekeznek kialakitani befolyasos velemenyvezerekkel, politiku-
sokkal, koztisztviselokkel, a foaramlatba tartozo tarsadalmi szer-
vezetekkel, vallasi vezetokkel, ertelmisegiekkel es ujsagirokkal. Ez
az aktivitas es torekves arra, hogy az europai muszlim kozossegek
legitim kepviseloinek tunjenek, az elmult evekben egyre latvanyo-
sabba valt. E torekvesek vegceljarol azonban nem nyilatkoznak, ez
pedig nem mas, mint egy ultrakonzervativ es fundamentalista
muszlim bazis letrehozasa Nyugat-Europaban.

Kbzelkep: Tariq Ramadan 1962-ben sziiletett Genfben, anyai nagyapja Hasan
Tariq Ramadan al-Banna, a Muszlim Testveriseg alapitoja volt 1928-ban Egyiptom-

ban. Sziilei Nasser szekularis rezsimje elol menekiiltek Nyugatra,
ahol apja, Szaid Ramadan (1926-1995) a Testveriseg europai aganak
vezetoje lett. Tariq Ramadan a Testveriseg altal mukodtetett genfi
iszlam kozpontban tanult, majd harom evet toltott az Azhar egye-
temen, Genfben francia irodalmat es filozofiat hallgatott, a 19-20.
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szazadi iszlam reformerekrol frott doktoratusat a Genfi Egyetemen
vedte meg. Nem tagja a Muszlim Testverisegnek, bar eszmerend-
szereben meghatarozo a szervezet ideologiaja. 2009 ota az Oxfordi
Egyetemen a Katar altal tamogatott kortars iszlam tanulmanyok in-
tezetenek vezetoje, valamint a szinten katari finanszirozasu, dohai
szekhelyu Iszlam Vallasjogi es Etikai Kutatokozpont alapitoja, 2016-
ban pedig Franciaorszagban iszlam etikai kepzesi kozpontot hozott
letre. Tagja a brit kulugyminiszterium es az Europai Unio dontes-
hozo szervei mellett mukodo vallasi tanacsado testiileteknek is.
2000-ben a Time magazin az uj evszazad het legbefolyasosabb val-
lasi reformere koze sorolta.13

Onmagat szalafita reformerkent jellemzi, aki az alapelvekhez ra-
gaszkodik, a tarsadalmi es szemelykozi kapcsolatok teren azonban
rugalmas.14 Munkassaganak jelmondata, hogy az iszlam osszeegyez-
tetheto a modernitassal es az europai eletformaval, amit a nyugati fi-
lozofiai hagyomany eszkozrendszerevel igyekszik alatamasztani.
Hangsiilyozza egy ugynevezett muszlim identitas elsodlegesseget,
ami az iszlam alapelveiben gyokerezik. Ezek az alapelvek azonban
az iszlam torveny eloirasaiban valosulnak meg, amelyek univerza-
lis ervenyuek, tehat a gyakorlati elet minden elemet fundamenta-
lista modon szabalyozzak. Egyreszt torekszik a szent szovegek kon-
textusba agyazott magyarazatara, ugyanakkor ellenzi a vallas es a
politika szetvalasztasat az iszlamban. A nyugati jogrend tiszteletben
tartasa melletti elsodleges erve, hogy ez a muszlimok szamara meg-
felelo keretet biztosit a teriteshez es az iszlam jog betartasahoz. A dzsi-
haddal szemben az iszlam bekes terjesztesenek a hive. Az iszlam
hodftas idoszakat mervadonak tekinti abban, ahogy a terjeszkedes
soran az iszlam atvett bizonyos elemeket — es iszlamizalta azokat.
Europat a tamisagtetel ddr ol-sohdda foldjekent definialja, amit a
misszionalas europai kontextusban elfogadhatobb megfogalmaza-
sanak tekint.15

Juszuf al-Qaradawi 1926-ban sziiletett, egyiptomi szarmazasu, Ka-
tarban elo vallasjogasz. Kamaszkoraban szemelyesen talalkozott
Haszan al-Bannaval, akinek hatasara csatlakozott a Muszlim Test-
veriseghez. Az Azhar egyetemen szerzett vallasjogi szakkepesitest
1953-ban, majd ugyanitt vedte meg doktori fokozatat a zakdtrol
(szegenyado) mint a tarsadalmi egyenlotlensegek enyhitesenek esz-
kozerol. A monarchia, majd kesobb Nasszer elnoksege idejen ha-
romszor iteltek bortonbiintetesre, ezert 1961-ben Katarba koltozott,
ahol jelenleg is el. 1977-ben megalapitotta az iszlam vallasjogi kart
a Katari Egyetemen, s ennek elso dekanja lett. 1997-ben letrehozta
a dublini szekhelyu Europai Fatwa es Kutatasi Tanacsot, amelynek
azota is elnoke. Az al-Jazeera televizios csatornan ,,Saria es elet"
cimmel allando musora van, a szinten altala kezdemenyezett
IslamOnline.net vallasi temakkal foglalkozo es fatwdkat (vallasjogi
szakvelemenyeket) kozlo weboldal vilagszerte a leglatogatottabb
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iszlam vallasi portal. A Muszlim Testveriseg egyik szellemi vezer-
alakjakent tartjak szamon, vezetoje a Muszlim Vallasjogaszok Nem-
zetkozi Egyesiiletenek.

Qaradawit az 1960-as evek eleje ota foglalkoztatja az Europaban
elo muszlimok helyzete, s eloszor a Tiltott es megengedett az iszldm-
ban cimu konyveben foglalkozott a kereszteny-muszlim egyiitteles
problematikajaval.16 E muveben ovatos es rugalmas allaspontot fo-
galmazott meg: a muszlimok szamara megengedett az udvariassag
es a nagylelkuseg a hitetlenekkel, tobbistenhivokkel es a ,,K6nyv
nepeivel", azaz a keresztenyekkel es zsidokkal. Ez utobbiak kez-
detben kinyilatkoztatason alapulo vallast kovettek. A megfogal-
mazas szohasznalata a latszolagos nyitottsag ellenere azonban kon-
zervativ nezetekrol es az iszlam felsobbrendusegebe vetett szilard
meggyozodesrol arulkodik. A Fatwa es Kutatasi Tanacs celja annak
elosegitese, hogy a Nyugaton elo muszlimok szamara az europai
eletforma osszeegyeztetheto legyen az iszlam elsodlegessegenek
megorzesevel. E celbol dolgoztak ki a kisebbsegben elo muszli-
mokra vonatkozo vallasi eloirasok kimunkalasanak modszertanat
(fiqh al-aqallijdt). Ennek megkozeliteseben a nem muszlim kozeg
kenyszeruseg (darura), amelyben az iszlam szabalyozasok prakti-
kus konnyitesere (tajszir) van sziikseg.17 Ez a konnyites a hetkoz-
napi eletben valo boldogulast szolgalja, es az iszlamot a nyugati
emberek szamara elfogadhato, sot vonzo vallaskent igyekszik be-
mutatni. Olyan kerdesekben, mint a kamatra adott kolcson felve-
tele, a zsidok es keresztenyek altal levagott hus fogyasztasa, meg-
engedo allaspontot foglal el, de a kulturalis asszimilaciot mereven
elutasitja. A muszlim vallasgyakorlatot engedelyezo orszagokat ddr
al-ahdnak, a szovetseg teriiletenek nevezi, ahol az integracio a tor-
venyek tiszteletet jelenti a muszlimok szamara, am az ertekrend, a
szokasok, a kultura elfogadasa nelkul.18

1995-ben a Muszlim Arab Ifjusagi Szovetseg Egyesiilt Allamok-
ban tartott konferenciajan kifejtette nezeteit a muszlimok nyugati je-
lenletenek kuldeteserol: ,,Ami meg hatra van, az Roma meghoditasa.
Ez annak a joslatnak a beteljesitese, amelynek elso resze Konstan-
tinapoly bevetelere vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az iszlam har-
madszor is belep Europaba, miutan ketszer kiuztek onnan. A hodi-
tast a misszio, az iszlam hit terjesztese (da wo) reven remeljuk. Meg
fogjuk hoditani Europat, meg fogjuk hoditani Amerikat! Nem kard-
dal, hanem misszioval."19 Qaradawi gyakori vendeg Nyugat-Euro-
paban, szoros kapcsolatokat apol a muszlim kozossegekkel, es az
akademiai vilag is megnyitotta elotte kapuit, amikor 2004-ben kine-
veztek az Oxfordi Iszlam Tanulmanyok Kozpontjanak (Oxford Cen-
ter for Islamic Studies) kuratorava. A svajci szekhelyu al-Taqwa bank
reszvenyese — amelyet az ugynevezett Arab Tavasz kirobbanasat
megelozoen 2010-ig az al-Kaidahoz is elvezeto szalak miatt az Egye-
siilt Allamok hirszerzese terrorizmus tamogatasaval gyamisitott —
es az intezmenynek egyuttal vallasjogi tanacsadoja is.
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Zaro gondolatok

Konzervativ, szelsoseges nezetei kozul rendszerint azt szoktak
kiemelni, hogy tamogatja az Izrael ellen elkovetett merenyleteket.
Ugyanakkor mas kerdesekben is hasonloan radikalis allaspontot
kepvisel, peldaul egy 2002-es fatwajaban azokat, akik az iszlamot
elhagyjak es azt kovetoen szavaikkal es tetteikkel ellene fordulnak,
azaz mas hatalomnak tesznek eskiit es az iszlamot kritizaljak, aru-
loknak nevezte es halalbuntetesuket szorgalmazta.20 Az arab vilag-
ban 2011-ben kezdodott iszlamista fordulat tamogatoja, szamos fel-
hivast intezett a muszlimokhoz, hogy csatlakozzanak a sziriai
fegyveres, iszlamista ellenzek soraihoz.21

Az Europaban elo muszlimok beilleszkedeset vegzetesen ellehetetle-
niti a vallasi identitas elsodlegessegenek hangsiilyozasa, tortenjen ez
nyiltan radikalis formaban — peldaul Jiiszuf al-Qaradawi diskurzu-
saban — vagy burkoltan fundamentalista ervrendszer kereteben —
amint Tariq Ramadan teszi. A eel mindket strategia eseteben a musz-
lim hatteru bevandorlo kozosseg vallasi identitasanak, valamint
politikai es gazdasagi erejenek novelese. E folyamat sikeret azon
kormanyzatok szuklatokorusege teszi lehetove, amelyek a Muszlim
Testveriseg kepviseloinek nyilatkozataiban, illetve a mozgalomhoz
kotodo szellemi vezetok gondolatrendszereben rejlo kettossegeket
es ellentmondasokat, valamint iszlamista kapcsolatrendszeriiket fi-
gyelmen kiviil hagyjak, tevekenysegiikhoz pedig szellemi es gya-
korlati teret biztositanak Europaban.
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