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AMuzulmán Testvériség kétségkívül az arab világ legfontosabb iszlám csopor-
tosulása, amely egyaránt képviselteti magát a megszállt területek kormányá-
nak élén, Algéria koalíciós kabinetjében, és az egyiptomi ellenzék fő ereje.  

Az 1960-as évek vége óta Európában is jelen van, ahol az 1980-as évek elején még gyen-
gének mondható szervezet két évtized alatt az európai iszlám nehézsúlyú képviselőjé-
vé nőtte ki magát. 

A Hassan al-Banna által 1928-ban, Egyiptomban alapított szervezet néhány év alatt 
az egyiptomi politikai élet fontos szereplőjévé vált. Tevékenysége kezdetben a külföld-
ön működő egységek megalapítására korlátozódott, amelyek az egyiptomi szervezet 
közvetlen leszármazottai voltak például Kuvaitban vagy Szíriában), majd az 1970-es 
évektől kezdve fejlődési stratégiája diverzifikálódott. Azóta a Muzulmán Testvériség 
elnevezés különböző jelentéseket hordozhat: utalhat katonai szervezetre (a megszállt 
területek iszlám dzsihádja), lehet politikai párt (Algériában a Társadalmi Mozgalom 
a Békéért és a palesztin Hamasz) vagy igehirdető szervezet (Svájcban a Muzulmánok 
Ligája). Európában élő képviselőit alapvetően három csoportba sorolhatjuk: az auto-
nómok, a szakadárok és az anyaszervezethez szervesen kötődő tagok. Az autonómok-
hoz olyan személyek tartoznak, akik nem tagjai a Muzulmán Testvériség nemzetkö-
zi szervezetének, ám magukévá teszik annak ideológiáját és cselekvési módszereit. 
Ebbe a csoportba sorolható az iszlám reformján munkálkodó és az európai muzulmán 
közösség szószólójaként híressé vált Tariq Ramadan; bár családja szervesen kötődik 
az egyiptomi anyaszervezethez (ő maga Hassan al-Banna unokája), mégsem tagja a 
mozgalomnak. Továbbá ebbe a kategóriába tartozik Franciaországban a Fiatal Muzul-
mánok Uniója (Union des jeunes musulmans), majd a belőle kivált tagokból az 1990-es 
évek végén alapított Franciaországi Muzulmánok Közössége (Collectif des musulmans 
de France), amelynek struktúrája az előzőnél rugalmasabb, és Tariq Ramadan eszmei 
hatása alatt áll. 2002 óta a franciaországi muzulmánok érdekvédelmi szervezeteként 
lép fel, s élénken kiveszi részét a társadalmi és politikai megmozdulásokból: 2004-ben 
például szót emelt a vallásos jelképek iskolai viselését betiltani kívánó törvénytervezet 
ellen, 2007-ben pedig a radikális „parasztvezérként” emlegetett José Bové elnökjelölt-
sége mellett fejtett ki aktív kampányt. A szakadárok, bár valamilyen módon kötődnek a 
Muzulmán Testvériség mozgalmához, elhatárolódnak annak domináns politikai irány-
vonalától, és élesen bírálják a szervezet nehézkes és bürokratikus felépítését. A harma-
dik csoportba – mint arra a nevük is utal – az anyaszervezethez szervesen kapcsolódó 
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csoportok tartoznak, amelyek feltétel nélkül engedelmeskednek a működést meghatá-
rozó vezérelveknek. A Muzulmán Testvériség európai képviselője a brüsszeli székhe-
lyű Európai Iszlám Szervezetek Szövetsége (La Fédération des organisations islamiques en 
Europe). Az 1989-ben létrehozott szervezet ötszáz csoportot tömörít 29 országban, arab 
és angol nyelven megjelenő folyóirata az Al-Arabiyya. Franciaországban a Franciaor-
szági Iszlám Szervezetek Uniója (UIOF) reprezentálja a Muzulmán Testvériséget.

Bár a mozgalom tagtoborzó módszerei kevéssé ismertek, annyi köztudott, hogy a 
kiszemelt jelöltnek rendkívül hosszadalmas és bonyolult felvételi procedúrán kell ke-
resztülesnie. Évekig tartó vallásos oktatás, különböző tevékenységekben való részvé-
tel előzi meg a tényleges felvételt. A tagoknak ezután is folyamatosan képezniük kell 
magukat: vallásos szemináriumokon vesznek részt, és a mozgalom szellemi atyjainak 
írásait tanulmányozzák.

Franciaország a mozgalom egyik ideológiai epicentruma, az Európában működő 
mintegy ötszáz szervezet fele itt működik. Az UOIF szervezetei két csoportba sorolha-
tók: egyrészt léteznek általános szervezetek, amelyek vallásos, társadalmi és oktató te-
vékenységet végeznek, és ápolják az anyaszervezethez fűződő kapcsolatokat; másrészt 
léteznek szakosodott struktúrák, például ifjúsági szervezetek, egyetemistákat és nőket 
tömörítő szervezetek, humanitárius, orvosi stb. feladatköröket ellátó formációk. Területi 
megoszlásuk eléggé egyenetlen, néhány régióban koncentráltan vannak jelen (délnyu-
gaton, északon, Limousin és Champagne-Ardenne környékén), míg Párizs környékén 
gyérebben fordulnak elő (az itt található kétezer férőhelyes nagy mecset ellenére is).

Ami a tanításaikat illeti, a Muzulmán Testvériség Európa-szerte egy ideális és töké-
letes valóságnak az eszményét hirdeti, egy olyan politikai berendezkedését, amely az 
iszlám nevében irányítaná az embereket. Ebben a hibátlan társadalomban ismeretlen 
lenne az igazságtalanság, a hívek boldogan és harmóniában élnének az iszlám ritmusa 
szerint. Céljuk az, hogy a vallásos doktrína és értékek áthassák az állami struktúrá-
kat, kiterjedve az összes társadalmi szereplőre. Ez egy totális iszlám képét vetíti elénk, 
amelyben a hit bensőségessége és transzcendenciája aktív és militáns társadalmi sze-
repvállalással párosul. Az 1990-es évek elején ez az utópia erősen hatott az Európá-
ban született fiatal muzulmánokra, főként a középosztályba emelkedő egyetemistákra.  
És bár a mozgalom kereteit az arab világ hagyományai alakítják ki, a diskurzus már 
igazodik az európai születésű muzulmánok politikai felfogásához. Így fontos feladat 
az adott ország politikai és társadalmi életébe való integráció, például a szavazólis-
tákra való feliratkozás. Így egyfajta „iszlám állampolgárság” kialakítása a cél, amely-
ben az európai muzulmánok kiemelt tárgyalópartnerei az országos és helyi politikai 
szereplőknek, akikkel megvitatják a legkülönfélébb kérdéseket, például a rasszizmus 
vagy a külvárosi bűnözés problémáit. Ez egy olyan multikulturális modell, amelyben a 
résztvevők egyaránt lehetnek európaiak és muzulmánok. Például ezt az asszimilációs 
célt szolgálja az 1977-ben Dublinban elfogadott fatwa, amely az egyház által elismert 
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esküvő feltételévé teszi a polgári házasságkötést. Az európai Muzulmán Testvériség 
szervezete tehát arra ösztönzi az Európában élő muzulmánokat, hogy aktív részesei 
legyenek az adott ország politikai, gazdasági és társadalmi életének, és iszlám etikájuk-
nak megfelelően segítsék a társadalmi változásokat. 

Ám az a lelkesedés, amelyet a mozgalom az 1990-es években a forradalmi változás 
ígéretével kiváltott, a 2000-es évekre alábbhagyott, az élet minden területére kiterjedő 
vallásos megoldások, úgy tűnik, nem mindig állják meg a helyüket. Erről a sikerte-
lenségről tanúskodnak az iszlám mozgalom kudarcai (Algéria, Tunézia, Egyiptom), 
az iszlám irányítás tapasztalatai (Irán, Szudán) és a fegyveres felkelésre tett kísérletek 
(Algéria, Egyiptom). Ezzel párhuzamosan az európai mozgalom sokat veszített „utó-
pikus impulzusából”, és ideológiája felhígult az európai realitások talaján. Képviselői 
a vallási forradalom lendületét elveszítve „szociáldemokratizálódtak”, tevékenységük 
az utóbbi időben leginkább a muzulmán népesség érdekvédelmére korlátozódik. Ezt a 
lanyhulást tükrözi elméleti munkásságuk elszegényedése is: míg például Egyiptomban 
a Muzulmán Testvériség számos jelentős művet alkot és publikál, az európai szervezet-
re ez nem jellemző. Ma már kevesebb értelmiségi csatlakozik hozzájuk, a muzulmán 
fiatalok nagy része is inkább más szervezetekbe lép be.
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