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WYKAZ AKRONIMÓW
 AD – (fran. Action Directe) Akcja Bezpośrednia
 Al-Shabab – (arab. ال مجاهدي ن ال ش باب ةحرك, Ḥarakat ash-Shabāb al-Mujāhidīn)
Ruch Młodzieży Mudżahedińskiej
 Al-Qa’ida k – (arab.  )ال قاعدةAl Kaida
 AQIMS – (arab.  )تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالميAl-Ka’ida Islamskiego Maghrebu
 BR – (wł. Brigate Rosse) Czerwone Brygady
 CHF – (łac. Confœderatio Helvetica Franc) Frank szwajcarski
 EASO – (ang. European Asylum Support Office) Urząd ds. Cudzoziemców
 ETA – (bask. Euskadi Ta Askatasuna) Kraj Basków i Wolność
 Europol – (ang. European Police Office) Europejski Urząd Policji
 FARC – (hiszp. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Rewolucyjne
Siły Zbrojne Kolumbii
 FBI – (ang. Federal Bureau of Investigation) Federalne Biuro Śledcze
 FED – (ang. Federal Reserve System) System Rezerwy Federalnej
 FLQ – (franc. Front de Libération du Québec) Front Wyzwolenia Quebecu
 GIA – (arab.  ال م س لحة اإل س الم ية ال جماعةal-jamā'atu l-'islāmiyyatu l-musallaha)
Islamska Grupa Zbrojna
 GTA – (ang. Grand Theft Auto) Kradzież samochodu
 Hamas – (arab. ام
َ  ) اح امIslamski Ruch Oporu
 Hezbollah – (arab.

,حزب هللاHizb-allah) Partia Boga

 IRA – (ang. Irish Republican Army) Irlandzka Armia Republikańska
 ISAF – (ang. International Security Assistance Force) Międzynarodowe Siły
Wsparcia Bezpieczeństwa
 ISIL – (arab. , ال دول ة اال س الم ية ف ي ال عراق وال شامAd-Daula al-Islamijja fi al-Irak waasz-Szam) Islamskie Państwo Iraku i Lewiatanu
 ISIS – (arab. , ال دول ة اال س الم ية ف ي ال عراق وال شامAd-Daula al-Islamijja fi al-Irak
wa-asz-Szam) Islamskie Państwo Iraku i Syrii
 LTTE – (ang. The Liberation Tigers of Tamil Eelam) Tamilskie Tygrysy
 MALT – (ang. Military Advisory Liaison Team) Military Advisory Liaisom Team
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 MNLA – (fr. Mouvement National pour la Libération de l'AzawadNarodowy
Ruch Wyzwolenia Azawadu
 MOIS/VEVAK/VAJA – (ang. The Ministry of Intelligence and Security/ perski:
مرورم اِ ال
ز
ِسالمس ج
 اي ران اVezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran/
ِ زار
عالعاز ِو ا
ِ
ِ
Vezarat-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar) Ministerstwo Wywiadu i
Bezpieczeństwa w Iranie
 NATO – (ang. North Atlantic Treaty Organization) Organizacja Traktatu
Północnoantlantyckiego
 NTM-1 – (ang. NATO Training Mission) NATO Training Mission
 NTM-A – (ang. NATO Training Mission Afghanistan) Natowska Misja
Treningowa w Afganistanie
 ONZ – (ang. United Nations) Organizacja Narodów Zjednoczonych
 RAF – (niem. Rote Armee Fraktion) Frakcja Czerwonej Armii
 RUC – (ang. The Royal Ulster Constabulary) Królewska Policja Ulsteru
 UE – (ang. European Union) Unia Europejska
 UNHCR – (ang. the United Nations Human Rights Council) Biuro Wysokiego
Komisarza NZ ds. Uchodźców
 UNICEF – (ang. The United Nations Children's Fund)Fundusz Narodów
Zjednoczonych na rzecz Dzieci
 UNRWA – (ang. the United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East) Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie
 USA – (ang. The United States of America) Stany Zjednoczone
 USD – (ang. The United States dollar) Dolar amerykański
 USFOR-A – (ang. United States Forces Afghanistan) United States Forces
Afghanistan
 WAS – (arab. ال حر ال سوري ال ج يش, Al-Jayš Al-Suri Al-Ḥurr) Wolna Armia Syrii
 WTC – (ang.) World Trade Center
 ZSRR – (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических
Республик, СССР; trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socjalisticzeskich
Riespublik, SSSR) Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
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WPROWADZENIE. ZNACZENIE CZYNNIKA KULTUROWEGO W
BEZPIECZEŃSTWIE MIĘDZYNARODOWYM
Coraz większa łatwość kontaktów, masowa komunikacja, internet prowadzą do
spotkań i zderzeń kulturowych, a szoku kulturowego doznać można nawet na
odległość, bez bezpośredniego kontaktu. Kanałami tymi napływają bowiem produkty
kultury konsumpcyjnej, skomercjalizowanej i niezależnie od tego, czy są one
amerykańskiego, czy ponadnarodowego pochodzenia kształtują kosmopolityczną
kulturę i styl życia. Choć jest ona uboga w warstwie intelektualnej i pozornie nie
zagraża kulturze wysokiej, coraz częściej rodzi jednak pytania i obawy o negatywny
wpływ na tożsamość kulturową państw. Również regionalizm – prowadzący jak w
przypadku Unii Europejskiej do integracji politycznej, gospodarczej, a także kulturalnej
– wywołuje obawy o skutki dla tożsamości narodowej państw członkowskich. Do
niebezpieczeństw dotyczących kultury symbolicznej dochodzą niepokoje o stan dóbr
kultury materialnej zagrożony ciągle przez konflikty zbrojne (Irak, Afganistan, Bliski
Wschód), arabskie rewolucje, pojawienie się tworu, jakim jest tak zwane „Państwo
Islamskie”, a także przez grabieże, kradzieże, przemyt i zniszczenia.
Wyzwania

w

dziedzinie

bezpieczeństwa

dyktują

potrzebę

podejścia

całościowego. Zaciera się bowiem różnica między zewnętrznymi i wewnętrznymi
aspektami bezpieczeństwa. Rośnie znaczenie czynnika międzynarodowego i rola
współdziałania międzynarodowego, w tym zwłaszcza w układzie sojuszniczym, jakim
jest NATO. Zwiększa się wpływ czynników pozawojskowych, głównie kulturowych,
ekonomicznych i społecznych. Co więcej na stan bezpieczeństwa międzynarodowego
wpływa w istotnej mierze poszanowanie uniwersalnych praw człowieka, zasad
demokracji i praworządności.
Zasadnym jest również podkreślenie niewłaściwej interpretacji kultury i
budowania modeli bezpieczeństwa kulturowego – a w zasadzie ich braku oraz
nieznajomości sytuacji politycznej, etnicznej oraz religijnej środowiska oraz
nieodpowiedni dobór środków i metod do prowadzenia działań militarnych. Dlatego też
znajomość tych podstawowych zasad oraz rola świadomości międzykulturowej
nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na efektywność osiągania celi operacji
militarnych oraz współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego.
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Znajomość zasad radzenia sobie z barierami kulturowymi, znajomość istoty
terroryzmu, motywacji zamachowców czy radykalizacji kobiet i dzieci pozwala na
skuteczną analizę naukową oraz dalsze prowadzenie badań w tym obszarze.
Celem niniejszej publikacji jest wypracowanie i zidentyfikowanie głównych
złożeń związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa w sferze międzynarodowej, ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa kulturowego, finansowania terroryzmu,
kryzysu migracyjnego, werbunku do organizacji terrorystycznych oraz radykalizacji
kobiet i dzieci.
Punktem wyjścia do niniejszych rozważań jest hipoteza iż kultura to zbiór
elementów takich jak: zachowania, wszelakie działania społeczne, wytwory tych
zachowań, ludzkie postawy, nawyki, wartości. Poprzez te składowe kultura jest w
stanie stanowić względnie zintegrowaną oraz funkcjonującą całość. Podstawowymi
cechami oraz elementami które tworzą całokształt kulturę są wszystkie te zjawiska,
które stanowią aspekt zjawisk kulturalnych, przez co stanowią składowe elementy
bezpieczeństwa. Zjawiska kulturowe są również nierozerwalnie związane z
zachowaniami motorycznymi. Są to wszelkie czynności związane z tworzeniem i
odbiorem dzieła kulturowego. Chcąc wyróżnić cechy kultury należy podkreślić istotna
rolę wartościowania oraz oceniania postaw społecznych w kulturze. Polega to na
przybieraniu określonej postawy wobec pewnych zachowań czy też przedmiotów.
Niemożliwe jest również mówić oddzielnie o cechach kultury oraz jej treści bowiem w
większości przypadków zarówno cecha może być treścią kultury oraz na odwrót.
Kompleksowe

przedstawienie

powyższego

zagadnienia

wymaga

wieloaspektowego przedstawienia problemu badawczego, jakim jest określenie
współczesnych

zagrożeń

cywilizacyjno

–

kulturowych

dla

bezpieczeństwa

międzynarodowego. Przedmiot badań został oparty na analizie zagrożeń, wynikającej
z dwóch cywilizacji: europejskiej i arabskiej, które zostały uznane za najistotniejsze w
kontekście założeń metodologicznych niniejszej pracy naukowo – badawczej.
Z uwagi na powyższe założenia niniejsza praca została podzielona na pięć
głównych części badawczych, z których każda z nich porusza dany konkretne
zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego:
1. Istota kultury i jej znaczenie
2. Uchodźcy i imigranci oraz rola kryzysu migracyjnego
3. Finansowanie terroryzmu
4. Radykalizacja i manipulacja dziećmi
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5. Kobiety terrorystki
W ostatnich latach, w zagranicznej literaturze można zauważyć wzmożone
zainteresowanie relacjami pomiędzy bezpieczeństwem, kulturą, a religią i toczące się
wokół niej dyskusje. Wpływa to niewątpliwie na rozwój nauk o bezpieczeństwie oraz
stanowi podstawę do rozwiązywania wielu zidentyfikowanych problemów.
Biorąc pod uwagę liczbę polskich publikacji na ten temat, można stwierdzić. Że
w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, stan ten jest nadal
niezadowalający.

Analizowane

monografie

poruszają

głownie

problematykę

obejmującą rozległe spektrum aspektów komunikacji międzykulturowej, roli religii oraz
odrębnie traktują o istocie radykalizmu w tych relacjach. Cechuje je wysoki stopień
ogólności i braku odpowiednich struktur zajmujących się tą problematyką. Często
pomija się w nich lub w sposób marginalny traktuje się aspekty współczesnych
zagrożeń oraz zmian jakich jesteśmy obserwatorami od czasu prowadzenia operacji
reagowania kryzysowego na Bliskim Wschodzie, arabskich rewolucji, czy powstania
tak zwanego Państwa Islamskiego w odniesieniu do bezpieczeństwa.
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Znaczenie czynnika kulturowego w bezpieczeństwie
międzynarodowym
The importance of the cultural factor in international
security
Streszczenie:
Głównym problemem związanym z kwestiami cywilizacyjnymi i kulturowymi, jest
postrzeganie, poznanie siebie wzajemnie i zrozumienie odmienności. Dlatego też badania
potencjalnych zagrożeń cywilizacyjno – kulturowych powinny być prowadzone w celu
identyfikacji oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom, a nie ograniczania współwystępowania
odmienności. Tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż w obecnym dynamicznym
świecie, konflikty na tle kulturowym są niezwykle powszechne. Wymagają one identyfikacji
procesów cywilizacyjnych oraz zrozumienia różnic społeczno – kulturowych.
Co więcej, kontynent europejski jest silnie zróżnicowany pod względem
narodowościowym oraz wyznaniowym. Potwierdzają to relacje państw na arenie
międzynarodowej oraz ich potyczki dyplomatyczne związane z mnogością kultur oraz religii.
Każde państwo będące przedstawicielem pewnego narodu dba w mniejszym lub większym
stopniu o swym obywateli. Wyzwaniem dla każdego państwa jest przyjęcie oraz
zasymilowanie ludności napływowej, tak by społeczeństwa żyły w stabilnym środowisku.
Summary:
The main problem associated with the issues of civilization and culture, is the
perception, understanding each other and understanding of diversity. Therefore, the study of
potential threats to civilization - culture should be conducted in order to identify and counteract
these threats, and not limit the coexistence of differences. The thesis of this article is to say
that in the current fast-paced world, conflicts on cultural background are extremely common.
They require identification of processes and understanding of the socio - cultural. Moreover,
the European continent is highly diverse in terms of ethnicity and religious. This is confirmed
by reports states on the international arena and their diplomatic skirmishes related to the
multiplicity of cultures and religions. Any State that is representative of some of the nation
cares a greater or lesser extent of their citizens. The challenge for each country to adopt and
assimilate the immigrant population, so that the public lived in a stable environment.
Słowa kluczowe:

cywilizacja, wielokulturowość, międzykulturowość, zagrożenia
cywilizacyjne, konflikt kulturowy

Keywords:

civilization, multiculturalism, interculturalism, the threat of civilization, cultural
conflict
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Pod

samym

pojęciem

colere

(kultury)

należy

wskazywać

znaczący

i jednocześnie główny czynnik jakim jest ludzka społeczność. Kultura istnieje w ścisłym
zestawieniu z człowiekiem i jego działalnością. Zaś każdy z nas poprzez
przynależność do określonych grup społecznych może kreować system jakim jest
kultura. Zachodząca interakcja podkreśla wpływ kultury na postępowanie człowieka
oraz na ludzką umiejętność modelowania i tworzenia „podstaw kulturowych”. Kultura
kształtuje ludzkie indywidualności, które z czasem ją wzbogacają i udoskonalają bądź
też odwrotnie - wpływają na jej stopniowe zatracanie. Oznacza to, że człowiek istnieje
dzięki kulturze i kultura pozytywnie - istnieje bądź też negatywnie - zanika poprzez
ludzkie działania.
Dlatego też istotnym elementem narodowotwórczym jest kultura oraz jej
wytwory, które stanowią obiekty i dobra kultury. Są one podstawami integracji
narodowej. Określają poprzez swoje istnienie system wartości oraz stanowią
świadectwo rozwiniętego społeczeństwa. Jest to skrupulatnie stworzony mechanizm
wyrażony poprzez dzieła artystyczne, wytwory cywilizacyjne, osiągnięcia naukowe i
systemu intelektualne. Dobra kultury wpływają na rozwój młodych ludzi i wskazują na
swoje miejsce w życiu. Ludzie stanowią jedyny podmiot kultury i są jednocześnie
jedynym jej przedmiotem. Dobra kultury są nie tylko materialnymi

ale również

duchowymi świadectwami ciągłości narodu.
Ustalenia prawne wskazują na charakter oraz znaczenie dóbr kultury. W
rozumieniu Konwencji Haskiej dobra kultury to dobra ruchome lub nieruchome, które
stanowią poważny wkład w dziedzictwo kulturalne każdego narodu. Dobra kultury
ruchome to m.in.: zabytki architektury, sztuki, historii, stanowiska archeologiczne,
zespoły budowlane mające znaczenie historyczne lub artystyczne, dzieła sztuki,
rękopisy, książki i inne przedmioty o znaczeniu artystycznym, historycznym lub
archeologicznym, a także zbiory naukowe i poważne zbiory książek... Do dóbr
kulturowych nieruchomych zalicza się gmachy, których zasadniczym przeznaczeniem
jest przechowywanie lub wystawianie dóbr kulturalnych ruchomych, np. muzea, wielkie
biblioteki, składnice archiwalne, jak również schrony mające na celu przechowywanie
na wypadek wojny dóbr kulturalnych ruchomych.
Na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO znalazło się 13 obiektów
z Polski w tym przykładowo :
-

Stare Miasto w Krakowie - wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa jako jedno
z pierwszych 12 obiektów na świecie (wpis w 1978 r.),
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-

Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce (wpis w 1978 r.),

-

Park Mużakowski - obiekt transgraniczny polsko-niemiecki (wpis w 2004 r.),

-

Zamek krzyżacki w Malborku (wpis w 1997 r.),

-

Średniowieczny zespół miejski Torunia (obszar wpisany w 1997 r.),

-

Stare Miasto w Zamościu - zespół urbanistyczny ( wpisany w 1992 r.),

-

Stare Miasto w Warszawie (Wpis w 1980 r.).
Dziedzictwo kulturalne jest pojęciem, które nie bez przyczyny wiąże się z pojęciem

dóbr kultury jak i samej kultur. Swoim zasięgiem obejmuje coraz szerszy obszar.
UNESCO zgodnie ze swoim „ Aktem Konstytucyjnym” traktuje o różnych formach
działalności w tej dziedzinie1. Przejawia się to między innymi w ochronie książek,
dzieł sztuki, zabytków historii i nauki. Dziedzictwo kulturowe od zamierzchłych czasów
stanowiło istotny element w drodze do poszukiwania dróg dialogu w rejonach objętych
konfliktami. Ów dziedzictwo stawało się wyznacznikiem mówiącym, o różnym
charakterze i przejawach różnorodności kulturowej różnych krajów i rejonów świata.
Do prawa międzynarodowego zostało wprowadzone również określenie
dziedzictwa kulturalnego i dziedzictwa naturalnego poprzez Konwencję o ochronie
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, podpisaną w Paryżu 16 listopada
1972 r. Definicja dziedzictwa kulturowego stwierdza, iż w jego skład wchodzą: zabytki,
dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o
charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające
wyjątkową powszechną w świadomości wartość z punktu widzenia historii, sztuki oraz
nauki danego narodu czy też z punktu widzenia międzynarodowego. Zaś do
dziedzictwa naturalnego zostały zaliczone np.: „zespoły budowli oddzielnych lub
tworzących pewną całość, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub
zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia
historii, sztuki lub nauki” oraz miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła
człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające
wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego,
etnologicznego lub antropologicznego.

1 Obecnie dziedzictwo kulturalne w UNESCO dzieli się umownie na dziedzictwo materialne,
na które składają się zabytki nieruchome (w tym Światowe Dziedzictwo) i nieruchome oraz
dziedzictwo niematerialne, przekazywane przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego i
tradycji. Zabytki piśmiennictwa są przedmiotem programu "Pamięć świata".
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W dniach 23czerwca – 2 lipca 2007 roku w Christchurch w Nowej Zelandii
odbyła się 31 sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. Podczas obrad zatwierdzono
wpisanie 22 nowych obiektów2 oraz po raz pierwszy zdecydowano o usunięciu
obiektu – mianowicie Rezerwatu Oryków Arabskich w Omanie3 - z LŚD. Na stan
obecny na Liście znajduje się 851 obiektów4 w 184 krajach świata m.in.:
-

Indie – Kompleks Czerwonego Fortu, wzniesiony jako pałac Szachdżehana

-

Irak – Starożytne miasto Samarra w Iraku, wpisane jednocześnie na Listę
Dziedzictwa Zagrożonego

-

Grecja – Stare Miasto Korfu z zespołem bizantyjskich fortyfikacji, których początki
sięgają VIII wieku p.n.e., położone nad samym brzegiem Adriatyku.

-

Francja – Port w Bordeaux (nazywany Portem Księżycowym od kształtu zakola
rzeki Garonny), reprezentujący ciągłość zabudowy od czasów Oświecenia po wiek
XX.

-

Hiszpania – Park Narodowy Teide na Teneryfie, który swoją nazwę zawdzięcza
wznoszącej się tu na wysokość 3718 m. wulkanicznej Górze Teide

-

Namibia – Ryty i rysunki naskalne w Twyfelfontein czyli /Ui-//aes, stanowiące
obszerną, doskonale zachowaną dokumentację życia i obyczajów ludów
zamieszkujących ten region Afryki Południowej

-

Szwajcaria – Krajobraz kulturowy winnic tarasowych w Lavaux, wznoszących się
nad jeziorem Genewskim, u podnóża Alp.
Ze względu na swoje znaczenie dobra kultury i dziedzictwa narodowego są

chronione przez szereg norm prawnych przed zagrożeniami cywilizacyjnymi.

W

ogólnym pojęciu swoista ochronę rozumie się jako ogół czynności, które maja na celu
zabezpieczanie i udostępnianie społeczeństwu dóbr kultury. Wymagane jest z tego
względu kompleksowe podejście do zintegrowanego sytemu zarządzania ochroną
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i
Sztuki ustanowiło się, że ochronę ruchomych dóbr kultury można zrealizować
czterema metodami. Może to być postępowanie poprzez ukrycie przedmiotów w
budowlach ochronnych w obrębie danej jednostki organizacyjnej, rozśrodkowanie
zasobów do wytypowanych schronów w obrębie miejscowości dotychczasowego
2 W tym: 16 kulturalnych, 5 naturalnych i jeden o charakterze mieszanym.
3 Powodem usunięcia z Listy była decyzja władz tego kraju o pomniejszeniu strefy
ochronnej wokół rezerwatu, niezgodna z zasadami zarządzania obiektami Światowego
Dziedzictwa.
4 W tym : 660 kulturalnych, 166 naturalnych oraz 25 o charakterze mieszanym.
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eksponowania, ewakuacja zbiorów do wytypowanych ukryć, jeżeli w rejonie ich
dotychczasowego

miejsca

przechowywania

nie

ma

właściwych

warunków

zabezpieczenia oraz ostania metoda jaką jest wywiezienie najcenniejszych zasobów
za granicę.
Następnie należy przypomnieć, że rozporządzenie w sprawie obrony cywilnej
przewiduje, że budowle ochronne przygotowuje się nie tylko dla zapewnienia zbiorowej
ochrony ludności przed środkami rażeni ale także z przeznaczeniem na ukrycie w nich
i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury zgodnie z § 11 ust. 2.
Schrony przeznaczone na zabezpieczenie zabytków mogą być projektowane i
przygotowywane jako budowle wolno stojące, bądź mogą stanowić integralną część
nowo wznoszonych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów. Ochronie na
wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego podlegają dobra
kultury objęte konwencją haską oraz podstawowa dokumentacja tychże dóbr kultury:


dokumentacja zabytków,



dokumentacja muzealiów,



dokumentacja bibliotek.

Nieruchome dobra kultury mają mieć zapewnioną ochronę poprzez wykonanie
odpowiednich

prac ewidencyjno-dokumentacyjnych i techniczno-inżynierskich.

Ochrona ruchomych dóbr kultury powinna polegać na ich ukryciu oraz zabezpieczeniu
przed zniszczeniem. Polskim przykładem na ochronę dóbr w ostatnim czasie może
być podjęcie decyzji Dyrekcja Muzeum Zamku

o zainstalowaniu bramek

antyterrorystycznych na terenie Łańcuckiego kompleksu .
W wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktów zbrojnych
zadania związane z ochroną dóbr kultury spoczywają także na organach władzy i
administracji państwowej i samorządowej. Organy te przygotowują i realizują plany
ochrony

dóbr

kultury.

Konserwatorzy

zabytków

pełnią

natomiast

zadania

koordynatorów przygotowań do ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego. Na obszarze całego państwa polskiego
takim generalnym koordynatorem jest Generalny Konserwator Zabytków, który w tej
tematyce współdziała z Szefem Obrony Cywilnej Kraju5

5 Zarządzenie nr 23 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie
ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu
zbrojnego.
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W licznych przejawach agresji począwszy od kilkuosobowych zorganizowanych
grup przestępczych przez terrorystów po konflikty zbrojne, które miały miejsce na
świecie od zakończenia II wojny światowej w 1945 r. - zniszczenie dosięgało również
dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego. Komponenty te tworzą społeczną
tożsamość, są spoiwem narodów i dają poczucie przynależności do grupy społecznej.
Nieraz ów dorobek poszczególnych narodów był z premedytacją dewastowany i
niszczony. Jednym z wielu zagrożeń, na jakie narażone były i są dobra kultury, jest ich
uszkodzenie, zniszczenie lub utrata, które są skutkiem działań zbrojnych. Historia
ludzkości to między innymi historia konfliktów zbrojnych, a z nimi nieodłącznie wiążą
się tragiczne losy dóbr kultury. Kontrybucje, rekwizycje celowe niszczenie, kradzieże
dokonywane zarówno przez szeregowych żołnierzy, jak i ich przełożonych, czy
wreszcie metodyczna i w pełni zorganizowana grabież – to tylko niektóre
niebezpieczeństwa, jakie grożą dobrom kulturalnym w czasie ataków terrorystycznych
bądź wojen. Nie zmienił tego nawet fakt podpisania w 1954 roku Konwencji Haskiej.
Jej postanowienia i artykuły jawnie łamano na oczach środowiska międzynarodowego.
Dotyczy to praktycznie wszystkich konfliktów zbrojnych drugiej połowy XX w. Korea w
latach 1950-1953 czy Wietnam w latach 1961-1975 stały się uczestnikami takich
zajść. Również wojny na Bliskim Wschodzie m.in.: wojna sześciodniowa w 1967 r. czy
też wojna Jom Kippur sześć lat później oraz niemniej poszkodowana była Jugosławia
( 1991-1995 ). „Ze szczególną zaciekłością atakujący niszczył obiekty sakralne i
kościoły, kaplice, plebanie, klasztory i cmentarze katolickie, a nawet krzyże
przydrożne, ponieważ stanowią one oczywiste symbole tożsamości kulturowej narodu
– pisała Zofia Mavar. Głośne na arenie międzynarodowej stało się również serbskie
bombardowanie chorwackiego Dubrownika, znajdującego się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO - podczas konfliktu jugosłowiańskiego. „W opracowanym przez
UNESCO raporcie o zniszczeniach Dubrownika w czasie ataków na miasto w r. 1991
i 1992 szczegółowo opisano zniszczenia, jakim uległo 38 zabytkowych budowli
(pałaców, obiektów sakralnych, domów) oraz wiele innych zabytkowych budowli
miasta określanego przez wiele lat jako perła Adriatyku”6.
Celową politykę niszczenia dziedzictwa narodowego prowadziły również
niektóre dyktatury – najbardziej spektakularnym przykładem była dewastacja zespołu

6 P. Ogrodzki, op. cit., s. 1-2
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Angkor w Kambodży, prowadzona przez reżim Czerwonych Khmerów w latach 19751979.
Z drugiej strony z uwagi na zaszłości historyczne niektóre kraje występują o zwrot
swoich dóbr kulturowych i świadectw swojej historii. Świadczy o tym fakt artykułu z
niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung", z którego wynika, że Niemcy
oczekują zwrotów pomników narodowego dziedzictwa – to znaczy znajdującego się w
Krakowie rękopisu niemieckiego hymnu narodowego.
Nie tylko konflikty międzynarodowe stanowią zagrożenie dla dóbr kultury na
przełomie XX i XXI wieku – są nimi również ataki terrorystyczne czy też akty celowego
niszczenia. Przykładem takiego ataku może być zniszczenie przez islamskich
fundamentalistów posągów Buddy w Banjan w Afganistanie w 2001 r. Oraz szereg
ataków podczas okupacji Kuwejtu przez Irak w 1990 r. Irakijczycy splądrowali oraz
wywieźli większość zbiorów Muzeum Sztuki w Kuwait7. Zaś w trakcie walk w
Wietnamie zniszczono zespół Świątyń Preah Vihear w górach Dangrek przy granicy z
Tajlandią.
Na koniec należy podkreślić wagę polityki kulturalnej, która w ostatnich czasach
odgrywa coraz większą rolę. Polska polityka kulturalna oraz dyplomacja kulturowa
zwraca uwagę na najistotniejsze kierunki dominujące wobec kultury i społeczeństwa –
to znaczy : ochrona dziedzictwa narodowego, tożsamości kulturowej i dóbr kultury,
następnie

zarządzanie

obywatelskiego

na

i finansowanie

fundamentach

kultury oraz

istnienia

kultury.

budowa
W

społeczeństwa

innych

państwach-

sygnatariuszach konwencji haskiej z 1954 r., zasady organizacji przygotowań ochrony
dóbr kultury na wypadek konfliktów zbrojnych wyglądają podobnie. W Holandii, na
przykład,

specjalni

inspektorzy

w

prowincjach

koordynują

przedsięwzięcia

ukierunkowane na zabezpieczenie dóbr kultury na podległych im obszarach. Ich
głównym zadaniem jest dopilnowanie, by w sytuacji wyjątkowej podjęto właściwe
zadania. Wszystko odbywa się przy współpracy z gubernatorami prowincji8.
Współczesny świat po zamachach 11 września 2001 roku zmienił się o tyle, że
wymaga od nas przygotowania na zagrożenia innego rodzaju w tym na ataki
terrorystyczne, które mają na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludzi
realizacji określonych celów. Zaś działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej
7 Geografia turystyczna świata, cz. 2, red. J. Warszyńska, Warszawa 1997, s. 121.
8 Zob., P. Meijnardt C. Scheers, „Wdrażanie konwencji haskiej w Niderlandach”, w:
Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń...,
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populacji, chociaż

najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby

pozostałych zmusić do odpowiednich zachowań. W obliczu takiego zagrożenia stoją
również fundamenty naszej narodowej tożsamości – mianowicie dobra kultury i
dziedzictwa narodowego. Ze względu na ich specyficzny charakter są one łatwym
celem terrorystów i jednocześnie są źródłem godzącym w nasze wartości i
przekonania.
XXI wiek wraz z postępującą modernizacją oraz informatyzacją społeczeństwa
przyniósł zmiany, które nie pozostaną bez odpowiedzi przyszłych pokoleń.
Postępujące procesy, między innymi globalizacja powodują, że powszechnie
uznawane normy, wartości ale też ustroje państwowe, nazwy oraz granice państwowe
w coraz mniejszym stopniu oddziaływają na nasze życie. Społeczeństwo ery
globalizacji staje się zależne od informacji, symbolów, znaków i trendów kulturowych.
Na arenie międzynarodowej obserwujemy zawierane i łamane sojusze. Systemy
polityczne zmieniają się tak jak granice, nazwy ale i sami ludzie, zamieszkujący
poszczególne obszary państwowe. Coraz trudniej dlatego dokonywać klasyfikacji i
przyporządkowywać ludzi do poszczególnych kategorii jeżeli coraz bliżej nam do
stanowiska, iż stajemy się obywatelami świata. Jedynym rozwiązaniem w kwestii
identyfikacji grup ludzi staje się wyznawana religia.
Można pokusić się o stwierdzenie, że to poczucie przynależności do wspólnoty,
staje się warunkowane przez wyznawaną religię. A poczucie religijnej jedności jest
najsilniejszą więzią grupową występującą w środowisku XXI wieku.
Idąc tym śladem można byłoby rozpocząć klasyfikacje większego obszaru czy też
środowiska bez ściśle określonych granic jakim jest „cywilizacja”. Podziału takiego
dokonał S. Huntington w: “The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order”. Autor wymienił następujące cywilizacje: zachodnią, latynoamerykańską,
chińską, afrykańską, prawosławną, islamską, hinduistyczną, buddyjską oraz japońską.
Przyjął iż cywilizacja oznacza wspólnotę kulturową, a więc najwyższy poziom
jednoczenia się ludzi oraz najszerzej rozumianą tożsamość kulturową. Można ją
zdefiniować w obiektywnych kategoriach, takich jak: wspólny język, kultura, historia,
religia, zwyczaje i instytucje, oraz w subiektywnych kategoriach czyli samoidentyfikacja
poszczególnych grup.
Jednakże za podstawowe kryterium S. Huntington przyjął systemy wartości
religijnych.
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Każda z współczesnych wielkich cywilizacji według używanego języka, kręgu
kulturowego oraz wiodącej religii ma swoją modelową osobowość, która jest
powszechnie przyjmowana. W ten sposób można zapoznać się z modelem Mędrca
Dalekiego Wschodu, który potrafi odnaleźć właściwą drogę swojego życia. Można go
utożsamiać z taoizmem, konfucjanizmem bądź buddyzmem. Jest zdyscyplinowanym
obieżyświatem, uczciwym i propagującym tradycjonalizm. Następnie pojawia się
postać Świętego z opowieści hinduistycznych, który rezygnuje z doczesnego świata
na rzecz wyższego porządku duchowego. Wyrzeka się on doczesnych dóbr, nie
przywiązując wagi do elementów materialistycznych ani społecznych. Kolejna
osobowością jest chrześcijański Bohater1, który swoją odwagą i cnotą zawdzięcza
przezwyciężenie zła. Wiara, cnota, poszanowanie wartości, spryt i wytrwałość to jego
największe atuty. Jednocześnie kreuje się postać Wiernego, kultury islamu, któremu
Allach zdołał odsłonić ukryte skarby. Całe swoje życie podporządkowuje Bogu, jest
silnie oddany słusznej sprawie i przekonaniom. Posiada wrodzona dyscyplinę
połączoną z solidaryzmem społecznym.
Chrześcijaństwo, Judaizm i Islam wywodzą się z jednego pnia, mimo to każda z
tych religii wypracowała pewne wyobrażenie o tym, w jak sposób ma czcić tego
samego Boga. Chrześcijaństwo i Islam korzystały z Judaizmu, który pojawił się
pierwszy. Zaś sam Judaizm wiązał się w pewnym stopniu z religią starożytnego Egiptu
za panowania faraona Amenhotepa V1. Wynika to z zapisów w niektórych psalmach
Tory.
Początek Islamu wiąże się z objawieniem, doznanego przez Mahometa w 610 roku.
Wkrótce po tym wydarzeniu swoim zasięgiem islam objął Półwysep Arabski, a kolejne
losy historyczne decydowały o rozprzestrzenianiu się islamu na dalekie obszary
począwszy od Maroka po Indie. Niemniej jednak dzieje chrześcijaństwa i islamu pełne
były konfliktów, podziałów wewnętrznych, sporów i nienawiści trwających w pierwszym
przypadku 2000 lat zaś w drugim 1400 lat.
Islam w dosłownym znaczeniu oznacza poddanie się woli Boga. Zasadniczymi
ideałami islamu jest: jedność Boga, równość wiernych, braterstwo i sprawiedliwość
społeczna
Moralność i religia w islamie ściśle wiąże się z przepisami prawa koranicznego 1.
Jest to religia gdzie to co boskie łączy się z tym co ludzkie. W państwach gdzie
dominującą religią jest Islam Bóg występuje jako jedyny władca i jedyne źródło prawa.
Nie oddziela się dlatego sfery duchowej od świeckiej. Cała filozofia

Islamu ma
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określony porządek prawny, który bardzo silnie oddziałuje na codzienne życie
muzułmanina. Religia ta ustaliła swój własny ład i zasady sprawiedliwości, normując
co jest słuszne a co nie, to co dobre, moralne i to co złe.
Może się to wydać dziwne dla przeciętnego Europejczyka, nie interesującego się
religioznawstwem czy też politologią, że podstawową zasadą prawa w krajach
arabskich jest wolność. Ale wolność w rozumieniu muzułmańskich prawników jest
ograniczona ludzkimi słabościami . Mimo to jest to ta sama wolność, która stanowi
podstawową zasadę demokracji. Islamu nie można rozpatrywać w kwestii politycznej
bądź społecznej, lecz jako system wartości łączący te dwa elementy.
Podobnie jest z tolerancją i przemocą, którą rozpatruje się jako jeden poszczególny
element. Muzułmanie traktują swoje terytorium państwa za system stworzony przez
Boga, którego nie wolno kwestionować, a tym bardziej dopuszczać świeckiej ingerencji
w to co jest boskie.
Chcąc zrozumieć takie zależności należy rozpatrywać Islam nie jako pustą i
idealistyczną religię, lecz jako wiarę która jest jednocześnie fundamentem i ramami
polityki, gospodarki, kultury i społeczeństwa. System wartości staje się w takim
wypadku determinantem norm, obyczajów etnicznych, prawnych, ideologii i doktryn
politycznych. W kulturze Islamu – religia pełni rolę czynnika splatającego zbiorowości
społeczne. Niemniej jednak należy rozpatrzyć sprawę jednakowej tożsamości
islamskiej, czy takowa istnieje i jaki ma ewentualny zasięg przestrzenny?
Nie można traktować takiego zajścia jako dobrego bądź złego i koncentrować się
tylko i wyłącznie na zajściach, jakie są przyczynami różnic społeczno – kulturowych w
społeczeństwie,

gdyż

sprawa

tożsamości

arabskiej

jest

o

wiele

bardziej

skomplikowana. Nie wszyscy Arabowie są wyznawcami Islamu, tak samo jak nie
wszyscy Arabowie są arabskiego pochodzenia etnicznego. W wypadku krajów
arabskich różnice w wewnętrznej budowie społeczeństwa arabskiego – szczególnie
biorąc pod uwagę sferę religijności, odgrywają bardzo znaczącą rolę, która decyduje
o identyfikacji arabskiej. Wynikają z tego faktu problemy kulturowe w tych
społeczeństwach ale i na gruncie europejskim. W krajach gdzie tożsamość narodowa
i religijna pokrywają się, społeczeństwo jest w miarę ustabilizowane i ma silne
podstawy harmonicznego rozwoju np. Iran, Libia, Arabia Saudyjska oraz Syria.
Natomiast jeżeli w ramach wspólnej jedności pojawiają się różnice religijne i kulturowe,
powstaje wówczas niestabilna sytuacja, generująca trudne konflikty, niekiedy
tragiczne w skutkach np. Sudan, Liban czy Irak.
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Zasadnym jest teza iż na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego, czy też
narodowego każdego narodu, stosunki arabsko – europejskie stanowią w obecnych
czasach najważniejsza sprawę, która kreuje relacje na arenie światowej. Bariery
adaptacyjne spowodowane różnorodnością i odmiennością cywilizacyjną stanowią
ważną przyczynę konfliktów i zagrożeń. Zależności te są widoczne na przykładzie
Bałkanów, gdzie kultura i religia stały się instrumentem w celach politycznych 1. Tak
zwany „kocioł bałkański”2 udawał się kontrolować do 1914 roku, gdy wreszcie nadeszła
eksplozja. Decydował w tej sytuacji czynnik religijny oraz pobudzane od dawna
aspiracje narodowe w Europie. Nie tylko czynnik religijny

zamieszany był w

kształtowanie świadomości narodowej lecz jednocześnie czynnik etniczny. Zajścia
jakie miały tam miejsce decydowały o stabilności owego makroregionu i jakości
stosunków międzynarodowych. Należałoby w wyniku zaistniałej sytuacji wziąć pod
uwagę relacje między społeczeństwami europejskimi, a muzułmańskimi w obrębie
Morza Śródziemnego i poza jego granicami. Jedną z przeszkód stała się niejednolitość
w społeczeństwach obydwu religii. Zarówno w Europie jak i w krajach wyznania
islamskiego kultura, religia i historia od dawien dawna były spoiwami, które tworzyły i
tworzą świadomość narodową, na tle której wybuchają konflikty i grupują się
zagrożenia dla możliwości kooperacji państw. Rozpatrując zderzenie cywilizacji nie
należy zapominać o wieloletnim podziale Europy na dwa przeciwstawne bloki
polityczne, przez co wymiana kulturowa była znacznie ograniczona, a co za tym idzie
również możliwość adaptacji międzykulturowej.
Z tych też względów na przykładzie Bałkanów mamy do czynienia z niesłychaną
mozaiką religijną i narodowościową. Splot trzech religii i narodowości na tym obszarze
wywołał konflikt na skalę militarną. Żadna z grup etnicznych Bośni i Hercegowiny nie
potrafiła utworzyć połowy populacji. Biorąc pod uwagę badania zawarte w The World
Almanac and Book of Facts według kryterium etnicznego

Bośnie i Hercegowinę

zamieszkiwało na rok 1991 - 40% Serbów, 38% Muzułmanów, 22% Chorwatów, zaś
pod kryterium religijnym: 40% Muzułmanów,31% Prawosławnych oraz 15%
Katolików3. Z tej dokumentacji wynikają również ciągłe zmiany w strukturach
narodowościowych i religijnych. W konsekwencjach cały konflikt od początku był
problemem narodowościowo – religijnym, jaki wyzwala odruchy fundamentalistyczne
u wszystkich skonfliktowanych stron – „chrześcijańską krucjatę” przeciw „ zielonej
międzynarodówce spod znaku muzułmańskiego miecza”4. Za tą wojną stoi również
Bóg. Choć jest jeden – każdy chce go mieć tylko dla siebie. Różnice religijne w
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Jugosławii nakładają się na konflikt, tworząc kolejne, zaciemniające obraz wojny
podziały. Chorwacja jest katolicka, Serbia prawosławna, a w Bośni i Hercegowinie
przeważają muzułmanie. Niemal wszyscy chorwaccy gwardziści noszą na szyjach
krzyże z Chrystusem. Pozując do fotografii, odsłaniając je manifestacyjnie 5.
Innym przykładem są stosunki chrześcijańskiej Europy z muzułmańską Turcją,
które są pełne konfliktów, a w przeszłości starć zbrojnych6. Turcja w ciągu jednego
stulecia stała się tzw. „chorym człowiekiem Europy”7. Wiodące różnice tak wielkiego
obszaru Tureckiego w jej europejskiej części mają wpływ na zdarzenia w Europie.
Wzrost przyrostu ludności w krajach muzułmańskich, idąca za tym rzesza
bezrobotnych młodych ludzi, a co następuje odmienne systemy wartości i ideologie to
tylko niektóre z różnic społecznych dzielących świat chrześcijan i muzułmanów w
Turcji i całej Europie.
Inne przykłady napięć w sposobach adaptacji kulturowych można wskazywać na
rejon Kosowa, Cypru, Kaukazu, Tartastanu, Filipin, Libanu, Etiopii, Sudanu, Nigerii,
Czadu, Kenii oraz Tanzanii. Wywołane tym rywalizacje i wojny o różnym natężeniu
wzięły górę nad stabilnością i jakąkolwiek możliwością adaptacyjną. Zaś w całej
Europie widoczny staje się fakt strachu i obawy przed wzrastającą społecznością
muzułmańską, która stoi ponad granicami państwowymi i tworzy niemal coś w rodzaju
trzynastego narodu Wspólnoty Europejskiej8.
Okazuje się, że stabilność i bezpieczeństwo w rejonie Morza Śródziemnego jak też
w Europie opiera się dużej mierze na platformie kulturowej, która dzięki swojej
„określoności” będzie w stanie zapewnić stan braku zagrożeń i poczucie tożsamości
kulturowej. Jej przejawem stanie się odrębność narodowa, religijna i etniczna.
Krwawe i tragiczne doświadczenia z historii i współczesności wymienionych
regionów ukazują komplikacje i zależności występujących w samej religii.
Swoistym signum temporis staje się obecnie fakt renesansu obcych –
nieeuropejskich kultur i cywilizacji. Wielu uczonych, intelektualistów i politologów
wskazuje na stworzenie kooperacyjnego i wielokulturowego świata – w czym widzą
ewentualną możliwość rozwiązania problemów międzykulturowych. Warunkiem
podtrzymywania takiego założenia musi stać się muzułmańsko – europejska adaptacja
kulturowa. Pod, której pojęciem rozumieć będziemy restrukturyzacje elementów danej
kultury, rezygnacje z niektórych jej części lub też modyfikacje czy przyjęcie cząstek
innej kultury.
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Na tej podstawie nieuniknione są pytania czy jest to w ogóle możliwe, czy tak
popularna do tej pory teoria zderzenia cywilizacji ma racje bytu i czy przyszłe losy
świata będą warunkowane religijnie?
Teren Bliskiego Wschodu i występujące tam poważne napięcia i konflikty pokazują
wzajemną niechęć na tle etniczno – religijnym. Na tym gruncie korzystnie przedstawia
się sytuacja Egiptu, gdzie dwie wspólnoty religijne: muzułmanów i chrześcijan –
Koptów współżyją pod hasłem jedności narodowej i solidarności społecznej.
Egipt uważany jest za prawdziwy tygiel cywilizacyjny, za miejsce gdzie narodziła
się jedna z najstarszych cywilizacji świata. Jej konstytutywne cechy zaistniały już w VII
tysiącleciu p.n.e.
Po starożytnym Egipcie faraonów, przyszedł czas na cywilizacje starożytnych
Greków i Rzymian, zapoczątkowana wraz z przybyciem Aleksandra Wielkiego w 332
roku p.n.e. Po niej przyszedł czas na chrześcijaństwo, a z nim utworzył się kościół
Koptyjski. Jego początki sięgają I wieku n.e. i wiążą się z działalnością św. Marka
Ewangelisty w Aleksandrii. Kolejną wielką cywilizacją był Islam, lecz jego zaistnienie
nie wykluczyło ery koptyjskiej.
Czy zatem więc wszystkie cztery wielkie cywilizacje wpłynęły na obecne stanowisko
Egiptu i tamtejszej społeczności? Jak wygląda tożsamość egipska i czy można ją
jednoznacznie określić? Te pytania stanowią punkt wyjścia w kwestii europejsko –
muzułmańskiej adaptacji kulturowej i możliwości zaistnienia dialogu między tymi
cywilizacjami.
Mimo iż w Egipcie nie było wojen religijnych i przymusowych nawróceń na Islam to nie zawsze stosunki między wspólnotami religijnymi były idealne. Zawsze jednak
odmienność religijna była akceptowana i nie stanowiła o niższości czy też powodowała
jakiekolwiek represje. Dwa razy w historii, z czego po raz pierwsze dnia 28 lutego 1922
roku rozpoczęła się dyskusja w Egipcie nad statusem Koptów i sprawa
udokumentowania jej w Deklaracji Niepodległości Egiptu. W 1919 roku egipski ruch
patriotyczny rozpoczął negocjacje z władzami brytyjskimi o niepodległości. Dnia
28.02.1922 roku została ogłoszona Deklaracja Niepodległości Egiptu. Wraz z
dokumentem rozpoczęła się publiczna i dosyć burzliwa debata nad załącznikiem owej
Deklaracji. Mianowicie chodziło o uznanie Koptów za mniejszość religijno – etniczną.
Nie chcieli oni być traktowani na równi z przybyszami z innych krajów mając
świadomość rodzimej przynależności do terytorium Egiptu. Z tą tez uwagą iż byli
pierwszymi obywatelami Egiptu zanim przybyli tam muzułmanie.
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Na szczęście obydwie zainteresowane strony apelowały aby prawa i swobody
obywatelskie stały na pierwszym miejscu w hierarchii ponad zróżnicowaniem
religijnym, a zaistniałe różnice religijne nie wzięły góry nad poczuciem solidarności
jednego społeczeństwa i narodowości. Tak tez się stało. Dzięki głosom przywódców
muzułmańskich i koptyjskich rozsądek wziął górę, a Egipt uniknął losu Libanu. Mimo
wielu zawirowań historia Egiptu może służyć jako model współistnienia różnych kultur
i religii na jednym obszarze. Gdzie tolerancja zarówno religijna jak i ideologiczna jest
ważnym elementem systemu wartości. Wszystko zależy nie mniej od chęci i woli
prowadzenia dialogu z drugą stroną. Ważne jest poczucie solidarności społecznej i
wewnętrzna wiara w to co dobre dal całej grupy ludzi i jednocześnie dla nas samych.
Współistnienie w Egipcie chrześcijan i muzułmanów jest podtrzymywane poprzez
działania w organizacjach charytatywnych oraz poprzez wspólne obchodzenie Iftaru –
święto zakończenia Ramadanu – postu muzułmańskiego. Potrzebne też są działania,
które będą mobilizować obywateli różnych wyznań pod hasłami jedności i wspólnego
działania na rzecz całego społeczeństwa (Takim przykładem może być budowa zapory
wodnej na nilu w Asuanie w latach 70. XX wieku. Zarówno Chrześcijanie jak i
Muzułmanie wspólnie prowadzili akcje, które miała uchronić

tamten rejon przed

niebezpieczeństwem powodzi. Umocniło to poczucie patriotyzmu oraz przynależności
do jednego tak naprawdę narodu arabskiego.
Egipt należy do świata Basenu Morza Śródziemnego. Została w nim
„zaszczepiona” dwustronna wymiana wartości kulturowych w czasach grecko –
rzymskich. Wymiana ta stała się widocznie korzystna dla obydwu stron. W czasach
wypraw krzyżowych, mimo ogromnej tragedii dla ludności Bliskiego Wschodu i
skłócenia wyznawców islamu z chrześcijanami nastąpił również obustronny przepływ
wartości, czego przejawem stał się europejski feudalizm. W kolejnych latach dzięki
otwartości kulturowej Egipt korzystał z zasad gospodarowania i wdrażania nowych
technologii, tworzył nowe działy gospodarki, transportu i przemysłu. Należąc do kręgu
kultury europejskiej Egipt jako kraj Śródziemnomorski leży jednocześnie na terenie
Afryki i z tym tez faktem powiązał on swoja przyszłość i wykreował wzorcowy model
adaptacyjny wartości europejskich w kraju muzułmańskim. Nagib Mahfuz odbierając
literacką nagrodę Nobla w 1988 roku powiedział: „Egipt należy zarówno do cywilizacji
islamu, jak i cywilizacji starożytnego Egiptu”.
Początki „ideologii” wielokulturowości. E pluribus unum, czyli z wielości w jedność,
to słowa z poematy Wergiliusza, które zostały przyjęte w 1792 roku jako oficjalne motto
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Stanów Zjednoczonych. We wstępie do książki o tym samym tytule, Andrzej Szajach
opisuje swoje osobiste wrażenia z pobytu w USA. Jak pisze na początku książki:
„[…]Spacer ulicą prowadzącą do bram uniwersytetu (…) pogłębia wrażenie bazaru;
mnogość różnych ofert kulturowych i etnicznych jest szokująca. Również
zamieszkanie w Union City okazało się nie lada przygodą. Kompleks mieszkań w
którym znalazłem lokum, był siedzibą wielu grup etnicznych[ ...]9.
Termin wielokulturowość, choć wyrósł na gruncie antropologii, dość często
używany jest potocznie, w jakiejkolwiek sytuacji, w której mowa jest o kilku kulturach
lub przedstawicielach kultur. Trzeba pamiętać, iż ani sam termin „wielokulturowość”,
ani doktryna multikulturalizmu, nie są jednoznaczne. Wynika to z interdyscyplinarności
oraz odmiennego kontekstu, w którym opisywana wielokulturowość występuje.
Źródła podają dwie daty powstania ideologii wielokulturowości. Jedna z nich
zakłada, że idee społeczna wielokulturowości narodziła się w latach 60 i 70-tych w
Kanadzie, przede wszystkim za głośną sprawą walk o prawa obywatelskie imigrantów
w Stanach Zjednoczonych. Za ojczyznę wielokulturowości uznaję się również Australie
oraz Nową Zelandię.
Druga część źródeł wskazuje na datę 1915, kiedy to amerykański filozof
żydowskiego pochodzenia – Horace Kallen, napisał: „o konieczności odejścia od
ideologii asymilacjonizmu na rzecz kulturowego pluralizmu”10. Jego zdaniem
pochodzenia etnicznego nie da się wymazać, a oni sami nie mogą o nim zapomnieć,
a tym bardziej nie chcę tego robić.
Na gruncie powstałej teorii powstały również jej typy ideologii wielokulturowej, w
tym miedzy innymi:


liberalna,



konserwatywna,



lewicowo – liberalna,



krytyczna.
Liberalna, zakłada, że istnieje naturalna równość miedzy białymi, a innymi

rasami, ale jest realnie niemożliwa i nieobecna ze względu na nierówny dostęp do
możliwości społecznych oraz edukacyjnych. Konserwatywna ideologia zakłada
wielokulturowość ze strony dominującej, jak wówczas określano większość rasy białej.
9 Zob., A. Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności,
Universitas, Kraków 2004, s. 8.
10 Ibidem, s.11.
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Zaś mniejszości etniczne miały być traktowane jako „dodatek” do euroamerykańskiej
kultury. Lewicowo – liberalna podkreślała humanizm, który miał stanowić podstawę
ideologii równości oraz wielokulturowości. Ostatnia „krytyczna” ideologia odrzucała
liberalny oraz konserwatywny nacisk na równość, identyczność.
Najogólniej można powiedzieć, że początki ideologii wielokulturowej dotyczą
uczestnictwa w życiu publicznym mniejszości narodowych oraz etnicznych.
Ideologią wielokulturowości postanowił się również zająć Charles Taylor, który
jest jednym z trzech prekursorów multikulturalizmu. Był on zwolennikiem polityki
uznania, zadawał sobie pytania, na które starał się znajdować odpowiedz.
Przykładowo: „Czy każda polityka równej godności, oparta na uznaniu uniwersalnych
umiejętności w takim samym stopniu zmierza do homogenizacji?”11. Sam uważa, iż
możliwe jest, jednoczesne uznanie różnicy i przestrzeganie uniwersalnych,
podstawowych praw człowieka.
Taylor ponadto był zdania, że instytucje publiczne – demokratyczne powinny
uznawać różne

tożsamości kulturowe

i mniejszości poprzez przyznawanie

mniejszościom specjalnych
praw oraz akceptację tych samych podstawowych wartości przez wszystkich
członków

społeczeństwa.

Podkreślał

on,

iż

w

„zdrowym

społeczeństwie

demokratycznym równe uznanie nie tylko jest czymś stosownym. Odmowa takiego
uznania […] może wyrządzić krzywdę a nawet być formą ucisku”12 oraz „Właściwe
uznanie nie jest tylko wyrazem szacunku, który należy się ludziom. Jest to podstawowa
ludzka potrzeba13.
Charles Taylor przedstawił również propozycję wykorzystania swojego modelu
w edukacji. Napisał, że jego zdaniem na „uniwersytetach powinno się znaleźć znacznie
więcej

miejsca,

obok

białych

mężczyzn,

dla

kobiet

i

osób

pochodzenia

nieeuropejskiego. W szkołach średnich, zaproponował zaś stworzenie programów
„afrocentrycznych”, zwłaszcza w szkołach, gdzie dominuje młodzież pochodzenia
afrykańskiego”14. Swoje propozycje zmian tłumaczy poprzez kategorię uznania.

11 Zob., Ch. Taylor, Etyka autentyczności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak –
Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1996, s. 24.
12 Por., Ch. Taylor, The politics of recognition, [w:] Gutmann A. (red.), Multiculturalism…,
op. cit., s. 25.
13 Por., A. Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej
poprawności, Universitas, Kraków 2004, s. 25.
14 Taylor Ch., The politics of recognition…, op. cit., s. 51.
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Twierdzi, że zmiany są niezbędne ponieważ, studenci mogą stracić coś istotnego
poprzez wykluczenie pewnych płci, czy pewnych ras lub kultur, lecz dlatego, że
„kobiety i studenci z wykluczonych grup otrzymują celowo lub przez przeoczenie
poniżający obraz ich samych, jakby cała twórczość i wartość tkwiła w istocie mężczyzn
europejskiego pochodzenia”15.
Najbardziej znany obok Taylora obrońcą wielokulturowości jest Will Kymlicki.
W. Kymlicki w swojej teorii rozróżnia mniejszości narodowe i imigrantów, przypisując
im odmienne cele. Uważa, że mniejszości narodowe dążą do tego, by „utrzymać się
jako odrębne społeczności, obok kultury większościowej i żądać różnych form
autonomii lub własnych rządów, by zyskać pewność że przetrwają jako niezależne
społeczności”16. Natomiast imigranci (których utożsamia z „grupami etnicznymi”)
zazwyczaj chcą się integrować z większością społeczeństwa i być przez nich
akceptowanymi jako członkowie.
Oni nie chcą się separować, ani mieć odrębnych rządów, lecz chcą raczej
modyfikować instytucje i prawa społeczeństwa z nurtu dominującego, by dostosować
je do różnic kulturowych17.
W. Kymlicki uważał, że polityka multikulturalizmu ma na celu integracje społeczną,
a nie separatyzm. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie różnym grupom społecznym
nabycie poczucia uczestniczenia w większej całości, czyli państwie. Żadna z grup
etnicznych jego zdaniem nie dąży do tego by budować enklawy narodowe lub państwa
w państwie.
Zgodnie

z

jego

teorią

powinno

być

13

głównych

elementów

polityki

multikulturalizmu, mianowicie:


tolerancja w sprawie ubioru,



elastyczne godziny pracy z uwagi na święta,



edukacyjne programy antyrasistowskie,



gwarancja miejsc we władzach ustawodawczych,



rewizja programów nauki historii i literatury,



dwujęzyczna edukacja dzieci,



szkoły dla dzieci czarnych, które nie dają sobie rady w zwykłych szkołach,

15 Ibid., s. 65.
16 Kymlicka W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford
University Press, Oxford 1995, s. 10.
17 Ibidem,s.11.
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program pomocy dla analfabetów,



przeznaczenie funduszy rządowych na organizacje festiwali etnicznych oraz
studiów etnicznych,



zasady ochrony przed uwagami rasistowskimi lub innymi,



regulacje dotyczące stereotypów w mediach,



trening multikulturowy dla służby zdrowia oraz policji,



uprzywilejowanie mniejszości w procedurach kwalifikacyjnych różnego typu.
Kymlicka uważa, że przynależność kulturowa jest bardzo ważnym elementem życia

każdego człowieka (zwłaszcza imigranta), a identyfikacja z własną grupą etniczną
powinna być przezeń pielęgnowana. Argumentem utwierdzającym go w tym
stanowisku jest wartość autonomicznego sposobu życia, wybieranego spośród
różnych możliwości.[…]Decyzja o wyborze jest bowiem bezpośrednio powiązana z
naszym dziedzictwem kulturowym. Od dzieciństwa jesteśmy uczeni zachowań i
wartości naszej kultury, a także świadomości, że są też inne alternatywne modele
zachowań[…]18. Kultura jest rozumiana przez niego jako „kontekst wyboru”, gdzie
ludzie mogą sami wybierać te składniki kultury, które im odpowiadają i w ten sposób
budować swoją tożsamość.
Zjawisko wielokulturowości towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Mimo to
postrzeganie tego zjawiska diametralnie się zmieniło i należy patrzeć na nie z zupełnie
innej perspektywy.
Zarówno XX jak i XXI wiek przyniósł człowiekowi ogromny postęp cywilizacyjny
oraz technologiczny. Można wręcz powiedzieć, że jest to „wiek rozwoju oraz sukcesu”.
Jednak niektóre elementy które były niegdyś normalne stały się kwestiami
problematycznymi i wymagają głębszej analizy.
Na gruzach upadających imperiów kolonialnych oraz wzrostu wzajemnej
nienawiści wzrosła świadomość, że różnice kulturowe oraz etniczne są tak duże,
iż występujące normy prawne oraz struktury polityczne nie są w stanie sobie z nimi
poradzić. Doszło to tego, że nikt nie potrafi rozwiązać narastających przez lata
problemów. Z czasem relacje miedzy poszczególnymi grupami etnicznymi, kulturami,
narodami oraz religiami stanęły w obliczu przymusu wspólnej koegzystencji. Wielu

18 S. Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym
w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 38.
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badaczy, w tym: S. Huntington czy też F. Fukuyama - zastanawiało się do czego może
to doprowadzić i jaka będzie ta „wspólna” przyszłość multikulturowych społeczeństw.
Mamy rok 2010 i nie ulega wątpliwości, że relacje społeczno – kulturowe
znajdują się w jednej płaszczyźnie, która zawiera w sobie zasady tolerancji, szacunku,
praw oraz wolności. Wszyscy jesteśmy równi i jednakowi, nie ma już tych gorszych i
lepszych społeczeństw, bowiem wszystko zależy od ludzi, a nie od kultur w jakich
przyszło nam się wychować. Wzajemne relacje państw oraz społeczeństw stały się na
tyle silne i otwarte, że doszło do pomniejszania się świata i stworzenia tak zwanej
„globalnej wioski”. Natomiast wzajemne oddziaływanie kultur stało się codziennym
elementem europejskiej rzeczywistości.
Poprzez wymieniony powyżej sposób myślenia oraz fakty, należy założyć, że
wielokulturowość jest obiektywną rzeczywistością społeczną. Z uwagi na to należy
liczyć się ze skutkami zarówno reakcji jak i interakcji współwystępujących kultur oraz
religii. Jednakże współwystępowanie, przykładowo na jednym kontynencie nie
oznacza zawsze

porozumienia w zakresie współistnienia. Dlatego też podstawy

wielokulturowości nie odwołują się do pluralizmu, czyli obecności obok siebie różnych
kultur.

Odwołują się one do zasad poszanowania praw każdej kultury, rozwoju,

praktykowania religii oraz równych praw. Wielokulturowość to pewna przestrzeń, w
której występuje współdziałania, współistnienie oraz wchodzenie we wzajemne
interakcje. Polega to głównie na wzajemnym zrozumieniu i wzbogacaniu, bez
rezygnowania ze swoich rdzennych tożsamości. W wyniku tej koegzystencji, na
jednym obszarze żyją ludzie z różnych grup etnicznych, narodów, różnych kultur oraz
tradycji, mówiący w innym języku.
Jedna z definicji stwierdza, że wielokulturowość jest formą dobrowolnych
kontaktów grup, które niekoniecznie dobrowolnie znalazły się we wspólnej przestrzeni
geograficznej, ale które próbują stworzyć nową formę wspólnej, choć nie zawsze
jednolitej kulturowości19. Poza tym chodzi o coś więcej, o coś znacznie głębszego niż
nawiązywanie kontaktu czy komunikowanie się. Pojęcie wielokulturowości powinno
podkreślać

relacje

miedzy

jednością

społeczeństwa,

a

różnicami

między

poszczególnymi grupami. Istotą jest wyeksponowanie jedności, przy równoczesnej

19 Zob., A. Borowiak, P. Szarota, Tolerancja i wielokulturowość, wyzwania XXI wieku,
Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004, s.71.
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różnorodności wizji oraz opcji20. Wielokulturowość to rodzaj pewnej wspólnoty, która
zaczyna tworzyć, chronić oraz otwierać nowe przestrzenie, w których różnorakie
kultury mogą się rozwijać.
Należy

również

przyjąć

zależność

pomiędzy

wielokulturowością

oraz

międzykulturowością. Bowiem obydwa słowa są zbyt często używane zamiennie.
Wielokulturowość jest niepodważalnym faktem, zaś międzykulturowość to zadanie dla
nas – społeczeństwa wielokulturowego. Ponadto szczególnie ważnym zadaniem
edukacyjnym stojącym wobec fanatyzmu, ksenofobii, dyskryminacji oraz terroryzmu
jest edukacja w zakresie wielokulturowości.
Niezmiernie istotną sprawa jest wymieniona powyżej kwestia. Społeczeństwa
mają się rozwijać, a nie cofać. Chodzi o to by wielokulturowe społeczeństwa nie
zmykały się na siebie. Najlepszym tego przykładem są powstałe „getta” we Francji lub
Niemczech. To że na ulicy widzimy ludzi, o różnym kolorze skóry nie świadczy, że jest
to już wielokulturowe społeczeństwo. Jest to teren na którym współwystępują, lecz nie
ma to żadnego związku z wielokulturowością i wzajemnymi powiązaniami.
Powstała odrębność kulturowa nie ma tendencji rozwojowych, wręcz
przeciwnie. Osoby z odmiennym zwyczajami, wyznający inną religię oraz
wychowujący się w innej kulturze wzajemnie się wspierają, i potęgują w sobie
wzajemnie podziały na dobrych i złych, tych co ingerują w ich kulturę oraz tych którzy
ją akceptują. Negatywne emocje są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Ciekawa sprawą jest zjawisko zaobserwowane w Europie, które polega na
powrocie do religii oraz zwyczajów. Europejczycy zdobywają nowe technologie,
wzbogacają się przy jednoczesnym odsuwaniu się od religii oraz świata duchowego.
Zaś napływowa, odmienna kulturowo ludność Hiszpanii, Danii, Francji, Belgii,
Niemczech czy Wielkiej Brytanii coraz bardziej się od tego odwraca i poszukuje. Młodzi
ludzie wychowani w europejskich krajach szukają swojej świadomości kulturowej, są
wykształceni na Zachodzie lecz wychowani zgodnie z kulturą oraz tradycjami ich
rodziców czy dziadków. Czasem dochodzi do skrajnych przypadków w których,
poszukiwania te kończą się w tragiczny sposób. Osoby te staja się ofiarami
fundamentalistów lub terrorystami. Poprzez gorliwość religijną dochodzą do wniosków,
których ciężko byłoby się domyślić normalnemu człowiekowi.

20 Por., J. Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Wydawnictwo
Psychologiczne, Sopot 2010, s.12.
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Niektórzy obywatele Wielkiej Brytanii bądź też Francji nawet nie mówią po
angielsku lub francusku. Są na tyle samodzielni kulturowo oraz społecznie, że poza
pozwoleniem na przebywanie w danym kraju niczego więcej nie potrzebują. Żyją i
pracują w enklawach, ze „swoimi”. Jak w taki wypadku można mówić o
wielokulturowości oraz jej przesłankach? Czy interakcją możemy nazwać pobieranie
zapomogi socjalnej od państwa przez rodzinę sudańskich imigrantów? Czy życie w
innym kulturowo kraju wystarczy by mówić o wielokulturowości?
Nie

mnie

oceniać,

lecz

postaram

się

przedstawić

wyznaczniki

wielokulturowości, czyli te aspekty kiedy możemy mówić, że społeczeństwo jest
wielokulturowe. Następnie na tej podstawie zostaną opisane zagrożenia wynikające z
wielokulturowości, które pozwalają rozwijać się międzynarodowemu terroryzmowi.
Wyznaczniki wielokulturowości to te wszystkie aspekty, poprzez które
uświadamiamy sobie różnice kulturowe. Wyznaczniki te determinują wielokulturowość
oraz powodują otwieranie się lub zamykanie społeczeństw bądź ludzi na odmienność.
Musi się stać coś, co nas na tyle przekona, że obecność cudzoziemców nie podważa
poczucia bezpieczeństwa. Niestety żyjemy w czasach, w których łatwiej jest się zrazić
do kogoś niż przekonać. Szczególnie po zamachach 11 września każda osoba, która
jest „inna” stała się obiektem podejrzeń. Nie ma co się dziwić, że ludzie się boją, lecz
nie należy popadać w nadmierną przesadę i nie oceniać pochopnie. Mimo to łatwiej
jest zamykać się na „obcych” niż współegzystować i wchodzić we wzajemne interakcje.
Wyznaczniki to te wszystkie elementy poprzez, które będzie można stwierdzić,
że dane społeczeństwo jest wielokulturowe. Ponadto zakłada się, że muszą wystąpić
równolegle. Nie został ustalony podział na istotniejsze lub mniej istotne wyznaczniki.
Wszystkie mają taką samą skale oddziaływania i nie można ich pominąć. Poniżej
zostały przedstawione podstawowe wyznaczniki wielokulturowości:


„wizerunek” - sposób przedstawiania określonej społeczności,



edukacja,



akceptacja,



pluralizm kulturowy,



tolerancja, zrozumienie, szacunek,



tożsamość,



podwojona tożsamość,



komunikacja międzykulturowa,
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różnorodność: zwyczajów, tradycji, obyczajów, religii,



integracja – synteza,



rozumienie zjawiska akulturacji,



komunikacja międzykulturowa.
Niezwykle ważny w oddziaływaniach międzyludzkich jest nasz „wizerunek”, czyli

jak inni ludzie nas widzą. Jest to sposób przedstawiania określonej społeczności na
danym obszarze. Wizerunek to wynik pewnego subiektywnego postrzegania osoby lub
społeczeństwa przez obserwatora. Jest to jeden z wyznaczników wielokulturowości
bowiem współistnienie polega na uczeniu oraz pokazywaniu pozytywnych jak i
negatywnych cech cudzoziemców. Należy nauczać o odmienno

kulturowych

środowiskach oraz społecznościach. Edukacja w zakresie wizerunku na potrzeby
wielokulturowe powinna w tym zakresie zaczynać się od najwcześniejszych lat, tak by
nikt nie stał się ofiarą przypadkowych informacji i by przypadkowe teksty ze stron www,
nie

kreowały naszego

myślenia

o

innych

nacjach.

Edukacja

w zakresie

wielokulturowości zapewnia nam swoista niezależność. Nie jesteśmy manipulowani,
czy też uzależnieni od poglądów oraz opinii innych osób bądź mediów. Ponadto należy
podkreślić, że rzadko się spotyka by ktoś pisał lub wyrażał pozytywne opnie na temat
imigrantów, cudzoziemców lub po porostu innych ludzi, a tym bardziej w mediach. Jak
można mówić pozytywnie o społeczeństwie muzułmańskim w Wielkiej Brytanii, gdy w
ciągu ostatnich ośmiu lat, stwierdzono, że:


36% wszystkich tekstów dotyczy terroryzmu,



22% tekstów dotyczy różnic kulturowych między muzułmanami a resztą
Brytyjczyków,



2/3 tekstów negatywnie przedstawia muzułmanów.
Zaś do ulubionych rzeczowników prasy brytyjskiej należy: zamachowiec –

samobójca, radykalizm, ekstremizm. Ulubione przymiotniki to: fundamentalistyczny
oraz fanatyczny.
Kolejnym wyznacznikiem wielokulturowości jest „akceptacja”. Polega ona przede
wszystkim na wyrażeniu zgody na czyjeś zachowani, wyznawana kulturę czy tez
religię. To przyjęcie że druga osoba jest inna mówi w innym języku lub kultywuje
tradycje przodków.
Dużo łatwiejszym do sprostania wyznacznikiem jest tolerancja. Wynika to z tego,
że można nie akceptować lecz szanować odmienność kulturową drugiej osoby.
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Dlatego też tolerancja znalazła się w zbiorze wyznaczników wielokulturowości, jest to
pierwszy w krok w stronę dialogu i nie tworzenia barier miedzy odmiennymi ludźmi.
Jest to postawa, dzięki której możliwa jest otwarta dyskusja nad odmiennością
religijną, kulturową etc. Bez tolerancyjnej postawy dyskusja zamienia się w sprzeczkę
lub atak agresji.
Kolejnym wyznacznikiem wielokulturowości jest komunikacja międzykulturowa.
Jest to procesem wymiany informacji, a dokładnie akt porozumiewania się i rozumienia
pomiędzy przedstawicielami różnych kultur.
Integracja typu synteza, czyli zależność podczas której następuje przemieszanie
różnych kultur. Integracja to przykład wyznacznika wielokulturowego, dzięki któremu
nie trzeba wybierać jednej lub drugiej kultury. Jest to pewnego rodzaju kompromis
oraz szansa na interakcje. Dzięki temu może powstać postawa tolerancja oraz uznania
wobec odmiennej kultury.
Pluralizm kulturowy występuję jedynie w społeczeństwach wielokulturowych.
Członkowie grup mniejszościowych maja możliwość i są zmobilizowani do aktywnego
udziału, bądź funkcjonowania w życiu kultury dominującej (obecnej w kraju, który
zamieszkują). Umożliwia się im również podtrzymywanie własnej kultury rodzimej.
Efektem tego jest dwujęzyczność oraz podwojona tożsamość.
W

centrum

problematyki

wyznaczników

wielokulturowości

sytuuje

się

„tożsamość”. Polega to głównie na sposobie, w jakim ludzie określają swoją zbiorową
tożsamość w wielokulturowym społeczeństwie. Tożsamość bowiem jest społeczną
konstrukcją, symbolicznym wizerunkiem określającym nas w relacji do innych ludzi.
Odpowiada na pytanie „kim jesteśmy w relacji do innych”. Jest to więc konstrukcja
powstała w procesie dialogu z innymi ludźmi i grupami społecznymi, w relacji do
społecznych partnerów. Efektem tożsamości wielokulturowej jest efekt tak zwanej
„podwojonej tożsamości”. Osoby z mieszanych małżeństw, lub dzieci imigrantów
urodzone i wychowane w innym kraju nie do końca potrafią ocenić kim się czują w
rzeczywistości. Na tym właśnie polega podwójna tożsamość. Zachodzi konfrontacja z
tym co jest tradycja, obyczajem oraz zwyczajem z tym co dzieje się poza domem,
gdzie elementy te są zupełnie inne i stoją w sprzeczności z wyniesionymi z domu
poglądami.
Różnorodność zwyczajów, tradycji, obyczajów oraz religii wielokulturowego
społeczeństwa jest normalną i wręcz naturalną sprawą. Ludzie z innych krajów, a
nawet kontynentów mają kulturę społeczną i duchową, a także religijną i obyczajową
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wynikającą z ich zawiłej historii. Te właśnie wymiary kultury stanowią o tożsamości i
tak naprawdę trudno jest je poznać.
Nie ulega wątpliwości, że niektóre kultury są łatwiejsze, a niektóre trudniejsze
to zrozumienia, poszanowania czy też akceptacji. Przykładowo łatwiej jest się dogadać
Niemcowi w Belgiem, lub Polakowi z Francuzem, z uwagi na jedną szerokość
geograficzną oraz podobną – europejską kulturę. Łatwiej jest białemu Europejczykowi
porozumieć się, polubić i podjąć współpracę z drugim białym Europejczykiem.
Podobnie wygląda sprawa z religiami, obyczajami oraz zwyczajami. Łatwiej zrozumie
hadisy muzułmanin niż chrześcijanin. Inna jest też wrażliwość religijna poszczególnych
narodów. Wiadomo, że koegzystencja wymaga kompromisu i to od tego zależy czy
wielokulturowe społeczeństwo ma szanse się dalej rozwijać i jednoczyć.
Następnym wyznacznikiem wielokulturowości jest akulturacja. Polega ona
głównie na współpracy oraz działaniu w wyniku kontaktu dwóch lub kilku grup
kulturowych. Prowadzi do zmian wzorów kulturowych tych grup. Akulturacja polega na
przyjmowaniu przez jednostkę wzorów kulturowych w społeczności, w jakiej się
znajduje i jest tożsama z przyjmowaniem kodów kulturowych.
Podsumowując, należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie, mianowicie „Co
jest istotą wielokulturowości?”
Przede wszystkim jest to trwała oraz adekwatna komunikacja miedzy
zróżnicowanymi kulturami oraz jej uczestnikami. Prowadzi ona do odkrywania oraz
rozumienia różnic w Innych/Obcych i w sobie samy, co przyczynia się do radzenia
sobie w nowych warunkach funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym.
Ponadto istotą wielokulturowości jest wytworzenia oraz podtrzymywanie
odpowiedniego systemu postaw wobec danej sytuacji. Co więcej polega ona na
wzmacnianiu wewnętrznych dyspozycjach partnerów do nawiązywania oraz
podtrzymywania dialogu.
Niezmiernie ważnym aspektem, jest zdawanie sobie sprawy z istnienia:


poziomów sytuacji międzykulturowej,



problematyczności sytuacji międzynarodowej,



relatywizmu kulturowego,



różnic kulturowych,
różnic

kulturowych

utrudniających,

a

czasami

nawet

uniemożliwiających

bezkonfliktowe kontakty.
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Konkluzje. Podsumowując należy stwierdzić, iż Istotą wielokulturowości jest
również poznanie efektu oddziaływania kultur oraz różnic kulturowych, integrowanie
różnic Innego/Obcego w przeróżnych sytuacjach, zdając sobie sprawę że
podobieństwa często stanowią podstawę do stwierdzenia różnic. Kolejnym elementem
jest również kategoryzowanie, które ma za zadanie wychodzić od ogółu do szczegółu
przy traktowaniu szczegółu jako wykorzystywanej części ogółu. Co więcej istota
wielokulturowości polega na stałym przygotowaniu do zmienności sytuacji oraz nie
rozpatrywaniu problemów w kategoriach granic oraz nietraktowaniu różnicy jako cechy
wykluczającej.
Ponadto cywilizacje, mimo iż niektóre z nich są oddalone od siebie geograficznie
nie są już w stanie ignorować się. Jeśli dane państwo prowadzi politykę izolacji to
będzie to coraz trudniejszym procesem. Okazuje się że nie istnieje już jakkolwiek
bariera międzykulturowa. Jedni oddziaływają na drugich poprzez rynek finansowy i
towarowy inni zaś poprzez rozrywkę, sztukę, kulturę i informację. Dzieje się tak za
pomocą świadomych bodźców jak też całkowicie przypadkowo.
Kultura oraz pozostanie przy własnej kulturze stanowi jeden z filarów
bezpieczeństwa międzynarodowego. Bowiem każda społeczność wytwarza i
pielęgnuje swoją własną kulturę. Wszystkie elementy jakie poruszyłam w swojej pracy
oraz problemy należy rozpatrywać na wielu różnych poziomach analitycznych oraz
na wielu poziomach życia społecznego.
Dlatego też autorka pracy stwierdza iż największe bogactwo treści kulturowych to
powiązanie społecznych elementów plemienności, etniczności, narodowości i
religijności. Bez tych elementów jakakolwiek próba zapoznania się z możliwościami
adaptacyjnymi kultury europejskiej w państwach arabskich nie byłaby możliwa.
Dlatego też jest to tak istotne z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa każdemu
człowiekowi.
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CZĘŚĆ II

Uchodźcy czy imigranci? Kryzys migracyjny jako zagrożenie
bezpieczeństwa kontynentu europejskiego.
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Refugees or immigrants? The migration crisis as a threat to
the security of the European continent.
Streszczenie:
Praca opisuje wydarzenia rozgrywające się na kontynencie europejskim, trwające od
czerwca 2015 r. aż do dziś. Jej zakres obejmuje cztery rozdziały. W pierwszym z nich
omówione zostało zagadnienie „multikulturalizmu”. Jest to pośrednia przyczyna zdarzeń
rozgrywających się na Starym Kontynencie. Dodatkowo opisano sytuacje zwaną w mediach
"zaproszeniem Angeli Merkel". Zwrócono też uwagę na rezolucje Organizacji Narodów
Zjednoczonych, związane ze zjawiskiem migracji. Rozdział drugi dotyczy źródeł i kierunków
migracji. Zawiera genezę kryzysu migracyjnego oraz działania Unii Europejskiej i krajów
arabskich. Pracując nad tekstem kierowano się zasadą mówiącą, iż aby dobrze zrozumieć to,
co dzieje się teraz na świecie, niezbędne jest poznanie preludium do obecnych problemów.
Dlatego też w kolejnej części pracy wyodrębniono i omówiono bezpośrednie determinanty
kryzysu. Są to między innymi kłopoty gospodarcze i polityczne wielu państw afrykańskich i
azjatyckich. Ostatni rozdział to próba prognozy rozwoju kryzysu migracyjnego. Wzięto pod
uwagę potencjalne zagrożenia, sytuację ekonomiczną, kulturową oraz polityczną.
Abstract:
The work describes the events that took place on the European continent, lasting from
June 2015, until today. Its scope includes four chapters. In the first one discussed is the issue
of "multiculturalism”. It is an indirect cause of the events taking place on the Old Continent. In
addition, the situations described in the media called the "invitation of Angela Merkel." Attention
was also paid to the resolutions of the United Nations, related to the phenomenon of migration.
The second chapter concerns the sources and directions of migration. It contains the genesis
of the crisis and migration activities of the European Union and the Arab countries. While
working on the text guided by the principle, that to really understand what is happening now in
the world, it is necessary to know the prelude to the current problems. Therefore, in the next
part of the work we isolated and discusses the direct determinants of the crisis. These include
economic and political problems of many countries in Africa and Asia. The last chapter is an
attempt to forecast the development of the migration crisis. Were taken into account potential
risks, economic situation, cultural and political.
Słowa kluczowe:
Keywords:

kryzys migracyjny, bezpieczeństwo, migracja, imigranci, uchodźcy,
Europa
migration crisis, migration, security, migration, immigrants, refugees, Europe
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ROZDZIAŁ 1
EUROPEJSKA POLITYKA „MULTIKULTURALIZMU”
I JEJ UPADEK
Konsekwencje naszych czynów biegną szybciej, niż my przed nimi uciekamy.
Deval Jacques

1.1.

Europejska polityka wielokulturowości i jej upadek

Wielokulturowość już od dłuższego czasu jest bardzo nośnym tematem.
Przeciwnicy i zwolennicy tej idei nieustannie toczą między sobą walkę. Każda ze stron
pragnie przekonać drugą do swoich racji. Kulminacyjnym był moment, kiedy
stanęliśmy przed największym - od czasów II Wojny Światowej - kryzysem
migracyjnym. Faktem jest, że polityka multikulturalizmu europejskiego jest jednym z
czynników kreujących obecną sytuację.
Pierwszorzędną kwestią jest wyjaśnienie tego, co właściwie oznacza termin
„multikulturalizm. Jak pisze Marian Golka „można na wstępie zasygnalizować, że
wielokulturowość to uświadomione współwystępowanie na tej samej przestrzeni
dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych cechach kulturowych, takich jak
wygląd zewnętrzny, język, wyznanie religijne, układ wartości”21. Ideologia ta zakłada,
że różne grupy narodowe będą ze sobą żyły w harmonii, zgodzie i poszanowaniu
siebie nawzajem. Państwo ma być neutralne kulturowo22.
Gdzie można znaleźć źródło tegoż zjawiska? Zasadna jest odpowiedź, że przyczyn
należy szukać na innym kontynencie. Stany Zjednoczone to kraj imigrancki z około
dwustuletnim doświadczeniem. Między innymi dzięki temu „multikulturalizm” wygląda
tam teraz zupełnie inaczej niż na Starym Kontynencie. Amerykanie całkiem inaczej
rozumieją tą koncepcję. Oni mieli czas zapoznać się z nią i „ubrać” w odpowiednie
narzędzia. Mieli plan na zagospodarowanie swojego społeczeństwa. Złudne okazało
się myślenie, że to samo uda się zaszczepić w Europie. Kraje niegdyś narodowe i
jednorodne otworzyły nową kartę w historii. Za początek końca takiego stanu rzeczy
21 M. Golka, Imiona wielokulturowości, Warszawskie Wydawnictwo MUZA SA,
Warszawa 2010, s. 7.
22 J. T. Hryniewicz, Imigracja i wielokulturowość w warunkach dużego dystansu
kulturowego, [w:] „Studia Regionalne i Lokalne”, 2011, nr 3, s. 5.

43

można uznać zakończenie II Wojny Światowej. Z oczywistych względów Europa
borykała się wówczas z problemami demograficznymi. Gdy w latach 50-tych i 60-tych
XX wieku nastąpił „boom gospodarczy” w wielu krajach brakowało siły roboczej.
Wyjściem z sytuacji stało się przyjmowanie cudzoziemców. Rozwiązanie to miało być
krótkookresowe. Od początku jednak trwały dyskusje nad sposobem wdrażania
przybyszy w życie społeczne. Szybko została odrzucona polityka asymilacji, która
według wielu stała w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka. Po traumie
wojny i nazizmu sztandarowymi hasłami europejskich polityków stały się otwartość i
tolerancja. „Od początku lat 70. zaczęto zwracać większą uwagę na prawa imigrantów
(cudzoziemców) oraz podnosić znaczenie wartości tolerancji w sferze publicznej. Od
lat 80. wiele oczekiwań związanych z realizacją ich praw zaczęło być uwzględnianych
stopniowo w rozwiązaniach prawnych i działaniach administracji (w różnym stopniu i
na różnych szczeblach)”23. Wszelkie decyzje prawne w obrębie tych zagadnień
stworzyły podwaliny wielokulturowości. Była to idealna forma współżycia społecznego.
Za cel tej idei wskazywano zarówno uniknięcie konfliktów etnicznych, jak i utrzymanie
kultury imigrantom. Spełniała ona również podstawowy wymóg, jakim było
przestrzeganie zasad demokracji. Oczywiście każdy z krajów wytworzył różne polityki
zarządzania imigrantami. W tej pracy przytoczono trzy sztandarowe przykłady krajów,
w których przyjęto omawianą koncepcję: Niemcy, Francja oraz Szwecja.
Opisane niżej modele nie zostały podane przypadkowo. Faktem jest, iż aby móc w
pełni zrozumieć, czym w istocie jest polityka multikulturowości, niezbędne jest
zapoznanie się z procesem powstawania tejże doktryny. Zamieszczono zatem krótkie
rysy historyczne trzech państw, które pozwolą przybliżyć problem, z jakim obecnie
mamy do czynienia. W tych opisach wyodrębniono również błędy, które doprowadziły
do upadku tak, wydawałoby się, dobrze zapowiadającej się polityki.
Początek imigracji na wielką skalę w Niemczech był taki sam jak w większej części
Europy Zachodniej – rozwój gospodarczy i poszukiwanie nowych pracowników. Od
1955 r. do kraju (do tej pory jednolitego) zaczęli przybywać obcokrajowcy. Wielu z nich
nadal pamięta, jak na ich przyjazd organizowane były wielkie fety. Pierwszym
państwem z jakim podpisano umowę były Włochy. Potem kolejno Grecja, Hiszpania,

23 S. Łodziński, Wielokulturowość i prawa mniejszości. Zmieniające się wizje integracji
imigrantów w Europie, [w:] A. Barska, M. Korzeniowski (red.), Wielokulturowośćmiędzykulturowość- transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 56.
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Portugalia, Jugosławia. 30 października 1961 r. podpisano porozumienie o rekrutacji
pracowników z Turcją24. Zgodnie z danymi Centrum Studiów Tureckich i Badań
Integracji w Essen, do czasu wygaśnięcia umowy w 1973 r., do RFN przybyło 867
tysięcy osób25. Była to najbardziej liczebna grupa cudzoziemców. Zachęceni byli
wysokimi

zarobkami

i

zakwaterowaniem.

Najchętniej

sprowadzano

osoby

niewykształcone, które wykonywały niepopularne zajęcia. Wprowadzano ich na
miejsca pracy pozostałe po Niemcach, którzy korzystali z okazji, aby uzyskać wyższy
poziom życia, znajdując pracę biurową. Plan zakładał, że będą to robotnicy okresowi.
Spodziewano się, że po wygaśnięciu umowy wszyscy wyjadą. Dlatego też nazywano
ich „pracownikami gościnnymi”. „Władze Republiki Federalnej okazały się na tyle
krótkowzroczne, że patrzyły na problem gastarbeiterów wyłącznie z perspektywy
ekonomicznej, jako na siłę roboczą mającą wzmocnić demograficznie wyczerpane
Niemcy Zachodnie”26. Nie podjęto zatem żadnej próby zarządzenia tą ludnością w
wymiarze pozaekonomicznym. Wpływ na to miała również pamięć o polityce
mniejszościowej prowadzonej przez III Rzeszę27. Nowi przybysze poczuli się bardzo
swobodnie. Priorytetem dla nich stało się utrzymanie swojej: kultury i tradycji
wyniesionych z ojczystego kraju. W konsekwencji wytworzyły się dwa równoległe
społeczeństwa. Żyły nie razem, a obok siebie. Nie nastąpiła żadna forma integracji.
Imigranci nie włączyli się w kulturę niemiecką. Niestety wówczas nie dostrzegano skali
problemu. W 1963 r. pozwolenia na pracę i pobyt na czas określony zostały
przedłużone wraz z uchwaleniem ustawy o cudzoziemcach. Wielu spośród
obcokrajowców już zdążyło się zaaklimatyzować w Niemczech. Po wybuchu kryzysu
naftowego w 1973 r. umowę o „gastarbeitach” zawieszono. Wówczas większość
obcokrajowców powróciło do swoich ojczyzn (np. Portugalczycy, Hiszpanie). Ku
wielkiemu zdziwieniu władz, większość z Turków zdecydowała się pozostać w kraju.
Ponadto korzystali oni z prawa do łączenia rodzin. Nowowprowadzona zasada

24 A. Przybyl, Niekochani. Turcy w Niemczech, [w:] „Biuletyn niemiecki”, 2012, nr 23,
s. 2, dostępne w Internecie: http://fwpn.org.pl/assets/biuletyny/BN23.pdf, [data dostępu
18.12.2015].
25 M. Skarżyńska, Od gastarbeiterów do niemieckich obywateli – historia tureckiej
imigracji, dostępne w Internecie: http://www.dw.com/pl/od-gastarbeiter%C3%B3w-doniemieckich-obywateli-historia-tureckiej-imigracji/a-16181526,
[data
dostępu:
24.11.2015].
26 Ł. Ostrowski, Ład wielokulturowy: idea wobec problemów praktycznych”, [w:] J.
Królikowska (red.), (Złudne) obietnice wielokulturowości, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 107.
27 Tamże.
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spowodowała podwojenie liczby imigrantów. Nieprzygotowani na taki zwrot politycy
niemieccy stworzyli wtedy tak zwane klasy przygotowawcze dla dzieci imigrantów
zarobkowych. Uczniowie byli w różnym wieku. Miała to być sytuacja przejściowa do
czasu powrotu do ojczyzny. Na inne rozwiązanie wpadł Kanclerz Helmut Kohl.
Próbując uratować sytuację, wprowadził ustawę o pomocy finansowej (osiągającej
nawet 10 tysięcy euro) dla Turków, którzy chcieli wrócić do kraju28.
W latach 1982-1985 z kraju wyjechało około 300 tysięcy osób. Tym samym trwale
stracili oni możliwość powrotu na teren RFN. Mimo tych starań, problem nie został
zlikwidowany do końca. Kolejne pokolenia imigrantów dorastały już w nowym
państwie, ale nadal z tą samą kulturą i zwyczajami. Powodowało to dalsze pogłębienie
nierówności społecznych. Niezainteresowane asymilacją obcych państwo Niemieckie,
samo stworzyło swój problem. Nie chciano by mniejszość została, ale skoro nie można
już było się z tego wycofać, priorytetem stało się zapewnienie sobie ich lojalności. Było
to trudne, gdyż w latach 80-tych wzrosło niezadowolenie muzułmanów w Europie. Za
wszelką cenę starano się jednak zasymilować tą grupę. W taki sposób w połowie lat
80-tych w Niemczech narodziła się koncepcja multikulturowości. Wówczas polegała
ona na pewnym porozumieniu między imigrantami a gospodarzami. Ci pierwsi, zdobyli
prawo do zachowania kultury, a ci drudzy - obietnicę lojalności29.
„Początki zróżnicowania społeczeństwa Francji wiążą się z polityką dynastyczną
poszczególnych królów. Wokół Korony Ile-de-France stopniowo jednoczono kraje
akwitańskie, Bretanię, Alzację, Artois, Franche- Comtѐ i inne aż po Korsykę (1768),
Niceę i Sabaudię (1860)”30. Następnym etapem był wiek XVIII kiedy to Hiszpanie,
Holendrzy, Niemcy i Włosi przybywali w rolach wykwalifikowanych robotników.
Przełom XIX i XX wieku to okres największego wzrostu liczby imigrantów. Do roku
1930 najliczniejsze rzesze wśród emigrantów zawsze stanowili Europejczycy (np.
Hiszpanie, Polacy, Włosi, Belgowie). Sytuacja uległa zmianie pod koniec II Wojny
Światowej, kiedy upadła francuska potęga kolonialna. Wtedy zaczęły dominować

28 M. Osadzińska, Mniejszość turecka w Niemczech. Pięćdziesiąt burzliwych lat,
dostępne
w
Internecie:
http://www.psz.pl/127-unia-europejska/malgorzataosadzinska-mniejszosc-turecka-w-niemczech-piecdziesiat-burzliwych-lat,
[data
dostępu: 09.11.2015].
29 G. Friedman, Co oznacza koniec multikulturalizmu?, dostępne w Internecie:
http://swiat.newsweek.pl/co-oznacza-koniec-multikulturalizmu,67373,1,1.html, [data
dostępu: 12.11.2015].
30 P. P. Grzybowski, Edukacja europejska – od wielokulturowości ku
międzykulturowości, Oficyna Wydawnictwa „Impuls”, Kraków 2007, s. 207.
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grupy z Maghrebu, Czarnej Afryki i Antyli. Byli to ludzie tworzący w okresie kolonizacji
populację tzw. Francuzów z Algierii. Inną liczną grupę tworzyli Harkowie. Urodzili się
oni w krajach Maghrebu, a przybyli do Francji po wojnie algierskiej. W latach 60-tych
XX wieku wiele osób z Senegalu i Mali również znalazło swoje miejsce w tym kraju31.
Ważną sprawą są motywy emigracji owych cudzoziemców. Większość z nich pojawiła
się ze względu na to, że Francja już od XIX wieku przeżywała kryzys demograficzny.
Liczne wojny doprowadziły do utraty siły roboczej. Aby gospodarka mogła
funkcjonować, sprowadzano pracowników z zagranicy. Jeśli chodzi o dawnych
mieszkańców kolonii francuskich, to na mocy porozumienia z Évian-les-Bains
otrzymali oni obywatelstwo i możliwość osiedlenia się jako repatrianci32.
Istotne jest tutaj nadanie ram prawnych omawianemu zjawisku. Otóż osoba, która
urodziła się za granicą i nie posiada obywatelstwa we Francji, nazywana jest
imigrantem. W momencie wkroczenia na terytorium francuskie można wybrać jedną z
dwóch dróg procesu prawnego. Pierwsza to uzyskanie obywatelstwa francuskiego
(imigrant francuski), a druga to pozostanie przy własnym obywatelstwie (imigrant
cudzoziemski)33.
Wojna w Algierii trwająca w latach 1954-1962 (w 1962 roku Algieria uzyskała
niepodległość i niezależność od Francji) spowodowała, że zarówno francuscy
osadnicy, jak i profrancuscy Algierczycy zaczęli masowo sprowadzać się nad
Sekwanę. Harkowie natomiast zostali sprowadzeni ze względu na służbę w latach
1955-1961 w uzupełniającej milicji lokalnej. Senegalczycy i Malijczycy byli również
imigrantami ekonomicznymi. Większość z nich była robotnikami lub rzemieślnikami. W
latach 70-tych ograniczono projekty rekrutacyjne za granicą. Liczba imigrantów jednak
ciągle rosła ze względu na postępujący proces integracji rodzin34.
Wszystko to sprawiło, że dziś we Francji żyje około 4 milionów obcokrajowców.
Jest to jedne z najbardziej zróżnicowanych państw. Pytanie zasadnicze brzmi: „Jak
radzono sobie z tym zjawiskiem?”. Francuski publicysta polityczny Eric Zemmour
twierdzi, że imigranci z pierwszej fali (Francuzi w pierwszym pokoleniu) „wrastali we

31 Tamże, s. 207-213.
32 Tamże, s. 210.
33 Tamże, s. 209.
34 M. Gąsior, Islamski ekstremizm na własne życzenie. 5 kroków do klęski
francuskiego multikulti, dostępne w Internecie: http://natemat.pl/129435,algierczykprzyjezdza-traci-prace-laduje-w-getcie-i-wybiera-ekstremizm-kronika-francuskiegomultikulti, [data dostępu: 11.11.2015].
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Francję – na szczególnej drodze asymilacji. Przemierzali ją prosto i do końca.
Imigranci, a potem ich dzieci, stawali się Francuzami nie za sprawą urzędowego
dokumentu, którym się mogli wylegitymować, lecz przez utożsamienie się z francuską
kulturą i dziedzictwem historycznym”35. Uczyli się w szkołach słynnego zdania „Nasi
przodkowie Gallowie…”36. Tak dobrą integrację można tłumaczyć tym, że osobami
przybywającymi do Francji byli głównie Europejczycy. Odwrotnie stało się w przypadku
imigrantów z Afryki Północnej i ich potomkami. Mniejszość ta nie uważała się ani za
Francuzów, ani za Algierczyków. Z drugiej strony, grupa dominująca nie uważała ich
za sobie równych37. Już od lat 60-tych działania rządowe mające na celu
zjednoczenie społeczności były nieskuteczne. Kulminacją były lata 70-te. Globalny
kryzys, który dosięgnął również Francję, obrócił się głównie przeciwko obcym. Stali się
kozłami ofiarnymi, których obwiniano za problemy gospodarcze. W tym czasie wśród
Francuzów bardzo nasiliły się postawy ksenofobiczne i rasistowskie. Ponadto
obcokrajowcy masowo tracili pracę. Zakłady upadały, a przedmieścia, które
zamieszkiwali, przekształcały się w obszary bezprawia i przestępczości. Z czasem
prowadzona przez neoliberałów socjalna polityka pomocy jednostce doprowadziła do
stopniowej segregacji społeczeństwa na ubogich i niezintegrowanych mieszkańców
blokowisk oraz na zamożną i zintegrowaną klasę średnią. W latach 80-tych
powszechną politykę wykluczania mniejszości zastąpiły działania aktywizacyjne. W
1981 roku poczyniono wielki krok ku naprawie społecznych stosunków – ustanowiono
prawo o stowarzyszeniach38. Powoli wdrażano strategię otwarcia na mniejszości
etniczne. Widać to było głównie w sferze opieki społecznej. „Początek lat 90-tych XX
wieku to zainicjowanie polityki upowszechniania republikańskiego modelu integracji
mniejszości kulturowej”39. Rozpoczęła się era polityki „multikulti”.
Do II Wojny Światowej Szwecja była jednolitym narodowo krajem. Na przełomie lat
30-tych i 40-tych zaczęły się napływy uchodźców z miejsc owładniętych wojną.

35 G. Dobiecki, Eric Zemmour: Samobójstwo Francji, dostępne w Internecie:
http://www4.rp.pl/Plus-Minus/311209988-Eric-Zemmour-Samobojstwo-Francji.html,
[data dostępu: 14.11.2015].
36 Nasi przodkowie Gallowie… to popularna fraza, od której francuscy uczniowie
zaczynali edukację.
37 B. Niedziński., Francji grzech pierworodny. Paryż sam wyhodował sobie problem z
imigrantami, dostępne w Internecie: http://forsal.pl/artykuly/905695,niedzinski-francjigrzech-pierworodny-paryz-sam-wyhodowal-sobie-problem-z-imigrantami.html, [data
dostępu: 29.11.2015].
38 P. P. Grzybowski, Edukacja…, dz. cyt., s. 216-220.
39 Tamże, s. 219.
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Wszyscy zostali otoczeni opieką przez to państwo. Potem jednak Szwedzi sami
potrzebowali pomocy obcokrajowców. Powodem była szybko rozwijająca się
gospodarka i wyczerpanie zasobów siły roboczej40. Już w latach 60-tych Szwecja była
jednym z najbogatszych państw świata. Zaczęto wtedy rozbudowywać system
socjalny. Opierał się on na trzech kluczowych dla szwedzkiego modelu terminach:
Välfärdsstadtpaństwo

–

dobrobyt,

Folkhemmet

–

dom

ludu,

Trygghet

–

bezpieczeństwo41. Korzyści odnieśli także cudzoziemcy. W tym czasie powstały
również podstawy polityki imigracyjnej. Główne jej założenia to:


równość – odnosząca się przede wszystkim do rynku pracy oraz dostępności do
pracy;



wolność – możliwość wyboru pomiędzy praktykowaniem obyczajów związanych
z rodzimą kulturą lub adaptacją do kultury szwedzkiej;



współpraca – polegająca na wspieraniu przez państwo inicjatyw imigranckich,
w szczególności, jeśli chodzi o działalność organizacji etnicznych pełniących
funkcję

strony

w

dialogu

między

społeczeństwem

większościowym

i

mniejszościami42.
Głównym narzędziem do realizacji tej polityki był Urząd Imigracyjny. Pod koniec lat
60-tych znowu miała miejsce migracja uchodźców między innymi z Czech, byłej
Jugosławii, Chile, Ugandy, Iraku, Wietnamu. Prowadzona wówczas polityka (lub jej
brak) wobec tych grup przyniosła odmienny od oczekiwanego efekt. Przybywające
mniejszości, mając przyzwolenie na kultywowanie własnych tradycji, izolowały się.
Około dwadzieścia lat przed końcem XX wieku rozwój gospodarczy kraju hamuje
kryzys ekonomiczny, a rozwój społeczny - fala uchodźców z obszarów bałkańskich.
Wśród społeczeństwa zapanował zły nastrój43, a „imigrantów coraz częściej kojarzono
z grupą osób ignorującą szwedzkie realia społeczno-kulturowe, nieskorą do nauki
języka szwedzkiego, za to skorą do korzystania z szerokiej opieki socjalnej oferowanej

40 Szczyt migracji przypada na połowę lat 70-tych.
41 E. Muciek, Wielokulturowość w Szwecji. Projekt polityczny i praktyka społeczna,
dostępne w Internecie: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol4/Muciek.pdf ,
[data dostępu: 19.11.2015].
42 M. Banaś, Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki
model polityki integracyjnej, dostępne w Internecie: http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/
documents/3337228/64d5af4d-167e-4f49-bf92-120135d1a1df,
[data
dostępu:
19.11.2015].
43 Tamże.
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przez państwo”44. Wobec tego władze musiały zaostrzyć politykę migracyjną.
Jednocześnie jednak w 1986 r. wprowadzono prawo zwalczające dyskryminację ze
względów etnicznych.

W połowie lat 90-tych Szwecja zmieniła kurs z asymilacji

obcych na integrację. Koncepcja ta miała zapoczątkować proces włączania się do
zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych grup społecznych i w konsekwencji
uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas dostępnych tylko dla grupy
dominującej. Oprócz tego mniejszości miały wziąć na siebie taki sam zakres
obowiązków jak grupa dominująca. Najważniejszą częścią inicjatywy była myśl,
zgodnie z którą państwo wieloetniczne powinno wykorzystywać całość potencjału
kulturowego.
Tabela 1.
Liczba imigrantów w wybranych krajach w latach 2002-2013
Kraj / rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Niemcy

842,543

768,975

780,175

707,352

661,855

680,766

Francja

-

-

-

103,059

293,980

Szwecja

64,087

63,795

62,028

95,750

99,485

65,229

Kraj /rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Niemcy

682,146

346,216

404,055

489,422

489,422

692,713

Francja

296,608

296,970

307,111

319,816

327,431

332,640

Szwecja

101,171

102,280

98,801

96,467

103,059

115,845

Źródło: www.europa.ue, [data dostępu: 18.12.2015].

Niemcy, Francja i Szwecja to jedne z krajów, które przyjmują największą liczbę
imigrantów na świecie. Tendencja ta jest stała – trwa już około 50 lat. Tolerancyjność
i bogactwo co roku przyciąga ogromną ilość osób. Tabela wyżej obrazuje skalę, z jaką
44 Tamże.
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przychodzi zmierzyć się tym trzem państwom. Po zsumowaniu wyników dowiadujemy
się, że obecnie w Niemczech znajduje się około 7,2 mln obcokrajowców, we Francji
około 3,7 mln a w Szwecji około 1,4 mln45.
Ogromna ilość spośród imigrantów nie zintegrowała się z resztą społeczeństwa.
Polityka wielokulturowości dała im wolność, którą wykorzystali w każdym calu.
Logicznym wydawało się, że imigranci stojący u bram Starego Kontynentu
zdecydowani są przyjąć tradycje europejskie. Tymczasem ludzie ci kultywowali swoje
wartości w niezmienionej formie, jednocześnie odrzucając te oferowane przez kraj
przyjmujący. Bierność polityczna doprowadziła do sytuacji, w której funkcjonują dwa
równoległe

społeczeństwa.

Mniejszości

narodowe

odizolowały się

od

grup

dominujących, stworzyły swoiste getta, niekiedy nadużywają prawa46. Przykładem na
to są zamieszki wywołane przez imigrantów w Sztokholmie czy Paryżu47. Polityka
wielokulturowości okazała się porażką, dlatego że, „nie tylko nie dąży do zapewnienia
spójności społecznej, która powinna być nadrzędnym celem zróżnicowanych
kulturowo wspólnot, ale wręcz jest z nią sprzeczna poprzez podkreślanie tego, co
wspólnotę dzieli, a nie co ją łączy”48.
Oprócz tego, że „multikulturalizm” jest zagrożeniem dla jedności narodu, a co za
tym idzie potencjalnym źródłem konfliktów, to wytworzyło się jeszcze parę innych
kłopotów. Największy z nich to bezrobocie, które wśród mniejszości narodowych jest
bardzo wysokie49. Uzależnienie od opieki społecznej to powiązany z tym problem.
Innym jest ogólnie obowiązujący język, którego nieznajomość dla większości stanowi
przeszkodę w znalezieniu pracy. Następny: to brak wykształcenia. Udział w życiu
społecznym i instytucjonalnym też nie jest zbyt widoczny. Marzenie czerpania korzyści
z innych kultur nie ziściło się. Zamiast tego dostaliśmy zaszufladkowanych z tego
właśnie względu ludzi. W przyszłości można spodziewać się także negatywnego
45 Dane dostępne w Internecie: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home, [data
dostępu: 17.12.2015].
46 M. Bartosiewicz, Francja płonie muzułmańskim ogniem, dostępne w Internecie:
http://www.pch24.pl/francja-plonie-muzulmanskim-ogniem,16601,i.html,
[data
dostępu:18.12.2015].
47 Kolejna noc podpaleń i rozruchów w Szwecji, dostępne w Internecie:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/kolejna-noc-podpalen-i-rozruchow-wszwecji,328246.html, [data dostępu:18.12.2015].
48 M. Lesińska, Wielokulturowość w Europie? Quo Vadis, dostępne w Internecie:
http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/33-s-luty-2012/wielokulturowosc-w-europie-quovadis, [data dostępu: 13.11.2015].
49 Dane dostępne w Internecie: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home, [data
dostępu: 02.12.2015].
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wpływu na tożsamość narodową oraz ogólnonarodową solidarność. Oprócz tego
politycy europejscy w imię politycznej poprawności i wielokulturowości tolerowali
praktyki w sposób ewidentnie sprzeczny z wartościami europejskimi.
Te i wiele innych czynników wywołało poczucie zagrożenia i chęć zmiany
przedstawionego obrazu. Słychać wiele głosów chcących ograniczyć imigrację do UE.
Padają też hasła zaostrzenia polityki asymilacyjnej oraz postulaty wprowadzenia
selekcji pod kątem pochodzenia przybyszy i ich bliskości kulturowej. Takie rozwiązania
planuje wprowadzić wiele krajów, m.in. Holandia, Dania, Niemcy, Francja czy Wielka
Brytania50. Zbliża się koniec polityki „otwartych drzwi” i rozpoczęcie ery szukania
nowych rozwiązań. Kluczem do zwycięstwa jest obalenie pewnych mitów, które
przyciemniają obraz faktycznego stanu rzeczy. Jeśli mur ten zostanie pokonany, być
może droga do unormowania stosunków społecznych okaże się krótka i prosta.
Według Magdaleny Lesińskiej z Ośrodka Badań nad Migracjami z UW należy walczyć
z powszechną wiarą w to, że:


imigracja to zjawisko tymczasowe;



integracja jest kwestią czasu;



jedna

polityka

integracyjna

adresowana

do

wszystkich

imigrantów

jest

wystarczająca;


integracja prawna (przez naturalizację) gwarantuje pełne i skuteczne włączenie we
wspólnotę, także w takie dziedziny, jak rynek pracy, sfera publiczna, polityka czy
kultura;



integracja jest dobrowolnym jednokierunkowym procesem i dotyczy wyłącznie
imigrantów, a nie społeczeństwa przyjmującego.
Po czterdziestu latach Europa w końcu dostrzegła jaka jest prawda. Mimo, że idea

wielokulturowości nastręczała wielu problemów, a słowa sprzeciwu słychać było od
zawsze, to władze milczały. Dziś dochodzą do nas głosy przywódców państw
wiodących prym i dyktujących trendy polityczne całej Europie:


Oszukiwaliśmy się przez jakiś czas, mówiliśmy „Oni nie zostaną, któregoś dnia
odjadą”..., ale rzeczywistość okazała się inna. Próba stworzenia wielokulturowego
społeczeństwa, w którym ludzie żyliby obok siebie i byłoby im ze sobą dobrze…
odniosła porażkę, absolutną porażkę - Kanclerz Niemiec, Angela Merkel
(październik 2010 r.)
50 Tamże.
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W ramach doktryny wielokulturowości zachęcaliśmy ludzi pochodzących z
odmiennych kultur, aby wiedli odrębne życie, odseparowani od siebie i
odseparowani od większości. Nie udało nas się stworzyć wizji społeczeństwa,
którego czuliby się częścią. Tolerowaliśmy wręcz te odseparowane społeczności
zachowujące się w sposób całkowicie sprzeczny z naszymi wartościami - Premier
Wielkiej Brytanii, David Cameron (luty 2011 r.)



Wielokulturowość to porażka. Prawdą jest, że w naszych demokracjach za bardzo
dbaliśmy o tożsamość migranta, a niewystarczająco - o tożsamość kraju, który go
gości - Prezydent Francji, Nicholas Sarkozy (luty 2011 r.)51
Nie bez echa integracyjne strapienie odbiło się wśród społeczeństw europejskich.

Media wielokrotnie donosiły o przejawach niechęci wobec imigrantów52. Zanotowano,
że coraz częstszym zjawiskiem jest przesuwanie się wielu osób w stronę prawicowych
poglądów. To naturalne, że partie obiecujące radykalne zmiany zyskują coraz większe
poparcie. Skala ksenofobii, rasizmu, fanatyzmu i ekstremizmów niewątpliwie się
podniosła. Przewiduje się dalsze zaostrzenie takowych nastrojów. Fale nienawiści to
najniebezpieczniejsze skutki prowadzenia polityki multikulturalizmu. Mogą one
bezpośrednio prowadzić do konfliktów na tle etnicznym. Ważne jest zatem
natychmiastowe poszukiwanie rozwiązań przynoszących długotrwałe efekty.
1.2.

Stanowisko

Organizacji

Narodów

Zjednoczonych

wobec

polityki „multikulturalizmu”
Organizacja Narodów Zjednoczonych jest najpotężniejszą na świecie, działającą
na płaszczyźnie międzynarodowej - machiną polityczną. Współpraca z nią obejmuje
obecnie 193 kraje. To oznacza, że większa część globu respektuje prawa, które ONZ
ustanawia. To bardzo ważne, gdyż blok tych państw stawia sobie za cel szczytne
zadania. Jednym z nich jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków. Dalej to rozwijanie przyjaznych
stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i równouprawnienia. ONZ
stanowi też ośrodek uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów. Z punktu
51 Tamże.
52 E. Ostapowicz, Coraz więcej niechęci wobec cudzoziemców. To początek końca
„otwartej Szwecji”?, dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-zeswiata,2/coraz-wiecej-niecheci-wobec-cudzoziemcow-to-poczatek-konca-otwartejszwecji,467789.html, [data dostępu: 18.12.2015].
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widzenia tej pracy najistotniejszą myślą wydaje się być ostatni punkt, czyli dbanie o
rozwiązywanie

konkretnych

problemów

międzynarodowych

(gospodarczych,

społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy dotyczących praw człowieka) na
zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i
wyznań. ONZ zawsze stara się działać w zgodzie z sytuacją polityczną. Gdy powstaje
jakaś trudność, natychmiast rozpoczyna się praca nad regulacją prawną tych kwestii.
Dlatego też w dobie polityki multikulturalizmu na forum tej organizacji wielokrotnie
omawiano zbliżone z nią problemy.
Na samym początku należy przeanalizować podstawowe dokumenty ONZ. Warto
rozpocząć od uznanego za „jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ”, czyli
od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej 10 grudnia 1948 r. w Paryżu.
Zamieszczone są tam artykuły, które w swoim brzmieniu odnoszą się do swobodnego
kultywowania tradycji. We fragmencie Artykułu 2. czytamy, że „każdy człowiek posiada
wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na
jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i
innych,

narodowości,

pochodzenia

społecznego,

majątku,

urodzenia

lub

jakiegokolwiek innego stanu”. Artykuł 7 mówi, że „wszyscy są równi wobec prawa i
mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają
prawo

do

jednakowej

ochrony

przed

jakąkolwiek

dyskryminacją,

będącą

pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką
dyskryminację”. Podpunkt 1. Artykułu 14. informuje, iż „każdy człowiek ma prawo
ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania”. Artykuł
18 brzmi następująco: „każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania;
prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia
swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie
i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie
obyczajów”.
Drugim ważnym dokumentem jest Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych z 3 stycznia 1976 r. Tutaj też kraje zobowiązują się do
gwarancji wszystkich praw bez żadnej formy dyskryminacji53. Wypełniając jeden ze
swoich celów, 7 marca 1966 r. ONZ przygotowało do podpisu Międzynarodową

53 Artykuł 2 punkt 2. Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych.
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Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej a 16 grudnia
1966 r. uchwalono Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
Następne pisma dotyczą mniejszości narodowych. Dnia 10 grudnia 1992 r.
Zgromadzenie Ogólne przyjęło Deklarację Praw Osób Należących do Mniejszości
Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych. Państwa, które ratyfikowały ów
dokument, zobowiązały się do przyjęcia środków ustawodawczych chroniących
tożsamość narodową lub etniczną, religijną i językową mniejszości zamieszkujących
ich teren (Artykuł 1) oraz zapewnienia środków dla tych mniejszości by mogły one:
realizować wszystkie prawa człowieka, rozwijać kulturę, język, zwyczaje i tradycję,
uczyć się w języku macierzystym, poznawać swoją historię i uczestniczyć w
gospodarczym postępie swego kraju (Artykuł 4). Ponadto Deklaracja zapewniła
osobom należącym do mniejszości prawo do korzystania ze swojej kultury,
praktykowania religii, używania publicznie i prywatnie swojego języka, zakładania
własnych stowarzyszeń, uczestnictwa w decyzjach dotyczących mniejszości oraz
swobodnego utrzymywania kontaktu z członkami zarówno swojej jak i innej grupy
mniejszościowej i obywatelami innych państw (Artykuł 2).
Ten sam wydźwięk ma treść Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości
Narodowych z 1 lutego 1995 r. Zgodnie z nią kraje zobowiązują się chronić istnienie
mniejszości narodowych zważywszy na fakt, że „pluralistyczne i prawdziwie
demokratyczne społeczeństwo powinno nie tylko szanować etniczną, kulturalną,
językową i religijną tożsamość każdej osoby należącej do mniejszości narodowej, lecz
także tworzyć odpowiednie warunki pozwalające im wyrażać, zachowywać i rozwijać
tę tożsamość” oraz biorąc pod uwagę to, iż „tworzenie klimatu tolerancji i dialogu jest
konieczne, aby zróżnicowanie kulturowe nie było źródłem i czynnikiem podziałów, lecz
wzbogacenia każdego społeczeństwa”54. Konwencja Genewska dotycząca statusu
uchodźców z 28 lipca 1951 roku ma na celu ochronę takich osób i zapewnienie im
praw, co najmniej tak samo korzystnych jak dla grupy większościowej.
Warto wspomnieć też o dwóch innych dokumentach: Międzynarodowej Konwencji
o Ochronie Praw Migrujących Pracowników i Członków Rodzin z 18 grudnia 1990 r. i
Konwencji w sprawie Zwalczanie Dyskryminacji w Dziedzinie Oświaty sporządzonej w
Paryżu 15 grudnia 1960 roku.

54 Preambuła Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.
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Od początku swojej działalności Zgromadzenie Ogólne ONZ odbyło wiele spotkań
i sesji, podczas których uchwalono bardzo dużą ilość rezolucji. Część z nich pozwala
szerzej spojrzeć na problem wolności kulturowej. Dnia 4 grudnia 2000 r. Zgromadzenie
Ogólne przyjęło Rezolucję o Prawach Człowieka i Różnorodności Kulturowej. Mówi
ona, że promowanie różnorodności kulturowej, tolerancji oraz dialogu między różnymi
kulturami i cywilizacjami przyczyni się do wysiłków wszystkich narodów na rzecz
bogacenia ich kultur i wesprze obopólnie korzystną wymianę wiedzy oraz
intelektualnych, moralnych i materialnych osiągnięć. Podobnie Rezolucja o Kulturze i
Rozwoju z dnia 20 grudnia 2000 r. - dotyczy środków prawnych podejmowanych w
ramach wspierania badań nad potencjałem kultury.
Następny dokument to Deklaracja z Durbanu oraz Program Działania. Oba zostały
przyjęte na zakończenie Światowej Konferencji Przeciw Rasizmowi, Dyskryminacji
Rasowej, Ksenofobii i Pochodnym Formom Nietolerancji w Durbanie (Republika
Południowej Afryki) we wrześniu 2001 roku. Deklaracja potwierdza zasady równości
i niedyskryminacji jako główne prawa człowieka. Mówi o tym, że ofiary dyskryminacji
posiadają prawa. Państwa natomiast powinny wypełniać swe zobowiązania wobec
obywateli. Główna odpowiedzialność za walkę z rasizmem spada na państwa,
niemniej jednak dokument wzywa do współpracy w tym zakresie również organizacje
międzynarodowe i pozarządowe, partie polityczne, krajowe instytucje praw człowieka,
sektor prywatny, media oraz społeczeństwa obywatelskie. ONZ poprzez to pismo
wzywa do ratyfikacji i wdrażania postanowień Międzynarodowej Konwencji na temat
Eliminacji Wszelkich Form Rasowej Dyskryminacji z 7 marca 1966 r.
Z dyskryminacją walczono też w Rezolucji Zwalczenie nietolerancji, negatywnych
stereotypów, stygmatyzacji, dyskryminacji, podżegania do przemocy i przemocy
wobec osób, opartej na przekonaniach religijnych z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz w
Rezolucji Wolność religii lub przekonań z 23 stycznia 2015 r. Jeśli chodzi o
prześladowania na tle religijnym, to warto też wspomnieć o Rezolucji Socjalne aspekty
dostępu do kultury z 6 maja 1981 roku55.

1.3. Zaproszenie Angeli Merkel – przełom?

55 Wszystkie dokumenty omówione w podrozdziale są dostępne w Internecie:
http://www.un.org/Depts/dhl/, [data dostępu: 02.12.2015].
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Uchodźcy, którzy obecnie znajdują się w Unii Europejskiej, już dużo wcześniej
planowali emigrację. Potrzebowali tylko odrobiny pewności, że zachodnie kraje
roztoczą nad nimi opiekę. Masowy exodus nie był spontaniczną wędrówką ludu, lecz
zaplanowanym przedsięwzięciem. Angela Merkel dała sygnał, że nadszedł czas na
realizację zadania. Zapewniła, że Niemcy chcą pomóc i przyjmą każdą liczbę
potrzebujących56. Czy to na pewno był przełom? Czy to był ten bodziec, na który
czekali uciekinierzy z różnych zakątków świata?
Wszystko wskazuje na to, że tak. Zaproszenie Angeli Merkel stało się pretekstem
do roszczenia sobie przez uchodźców prawa do bycia w Europie. Po tak klarownym
sygnale nie trzeba było długo czekać na rezultaty. Europę zalała fala obcokrajowców.
Obietnica życia w bogatym, rozwiniętym kraju skusiła wielu. Perspektywa wysokich
zasiłków stała się obsesją ludzi, którzy wcześniej mogli tylko o tym śnić. Pokonali setki
tysięcy kilometrów, morza, granice wielu krajów, rzucane pod nogi kłody, a wszystko
to w jednym celu – by zamieszkać w Niemczech.
Kanclerz Niemiec, wypowiadając te (może się okazać, że wiekopomne) słowa,
prawdopodobnie nie zdawała sobie sprawy z tego, jak wielki mogą one przynieść efekt.
Dlaczego to zrobiła? Można spekulować, że z powodu niżu demograficznego w kraju,
nadal ciążącej na Niemcach odpowiedzialności za II Wojnę Światową lub zupełnie
nieświadomie. Początkowo radość udzielała się obu stronom. Niemcy witali
przybyszów kwiatami i oklaskami, migranci natomiast przyjeżdżali z plakatami, na
których widniało zdjęcie Merkel i napis „We love You Angela”. Przywódczyni tego kraju
cały czas zapewniała, że sytuacja jest pod kontrolą. W końcu zażądała przydzielenia
tak zwanych kwot – każdy członek Unii Europejskiej miał powinność przyjąć do siebie
określoną liczbę migrantów.
W miarę upływu czasu sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Obcokrajowców
przybywało a wraz z nimi kłopotów. Do Niemczech przybyła tak wielka ilość osób, że
każdy wolny budynek czy też większa przestrzeń zostały przetransformowane na
obozy dla uchodźców. W społeczeństwie Niemieckim zrodziła się nietolerancja i
ksenofobia. Duża ilość wyborców zmieniła poglądy na prawicowe. Obecnie nastroje
niemieckich obywateli przeobraziły się tak bardzo, że pozycja Angeli Merkel, jako
56 M. Fabisiak, Dlaczego Niemcy zaprosili uchodźców do Europy? „Pomagają ofiarom
wojny”
i
nie
tylko,
dostępne
w Internecie:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019393,title,Dlaczego-Niemcy-zaprosili-uchodzcow-doEuropy-Pomagaja-ofiarom-wojny-i-nietylko,wid,17835631,wiadomosc.html?ticaid=1160da, [data dostępu: 03.12.2015].

57

faktycznej głowy państwa, jest zagrożona. Wysuwane są stanowcze żądania
ograniczenia liczby imigrantów. Tamtejsze społeczeństwo jest wystraszone ogromem
problemów związanych z uchodźcami.
Decyzja Angeli Merkel była przełomem w wielu aspektach. Po pierwsze, było to
uruchomienie kryzysu migracyjnego. Po drugie, zagroziło to bezpieczeństwu
europejskiemu. Po trzecie, polityka niemiecka uległa gwałtownemu przekształceniu.
Wiąże się z tym również modyfikacja preferencji politycznych tego narodu. Być może
jest to też punkt zwrotny w karierze obecnej Kanclerz.
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ROZDZIAŁ 2
ŹRÓDŁA I KIERUNKI WSPÓŁCZESNEJ MIGRACJI

W wirze niespodziewanego szturmu, rozpaczliwej obrony, zdobywania i burzenia miast,
tak samo jak i ich wartości, tradycji i kultury – ludzie zatracają swoje cechy osobnicze,
rasowe… upodobniają się do siebie wzajemnie w obłąkanej demokracji bitwy. Z czasem
zaczynają traktować, konflikt i wojnę jak biznes, a nawet przystosowywać się do nowego
sposobu życia oraz rozmawiać i myśleć o innych sprawach.
Robert D. Kaplan

2.1

Identyfikacja pojęcia „migracji”

Migracje to zjawiska występujące na świecie od pradziejów. Ludzie od zawsze
wędrowali w poszukiwaniu nowych możliwości. Kolejne wydarzenia sprawiały, że
proces ten się nasilał. Sprzyjał temu rozwój technologii w transporcie i komunikacji.
Mieliśmy i nadal mamy do czynienia z wieloma konfliktami, które produkują uchodźców
uciekających przed zagrożeniem życia oraz ludzi cierpiących z powodu nędzy i
szukających opcji zarobkowych. Z drugiej strony, jest sporo osób, które po prostu
szukają lepszych warunków życia czy drogi rozwoju osobistego. Dzisiaj liczba osób
migrujących wynosi od 2 do 3% ludności świata. Niewiadomą stanowi suma osób
przebywających nielegalnie poza granicami swojego kraju57. To przyspieszenie
migracji niewątpliwie wymaga wielkiego zaangażowania ze strony rządów, które
muszą sprostać wyzwaniu polegającemu na kontrolowaniu owego zjawiska. Należy
liczyć się z tym, że wyklarowanie odpowiednich działań walki z zagrożeniami
związanymi z masową migracją będzie stawać się coraz trudniejsze58. Zważając na
skalę zjawiska, obecne czasy śmiało można nazwać „wiekiem migracji”. Dodatkowo
jest wielce prawdopodobne, że tendencja ta utrzyma się lub nawet zwiększy.
Migracja to wędrówka ludzi mająca na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub na
określony czas. Decyzja o przeniesieniu jest oparta na systemie wartości i hierarchii
celów. Zawsze jest dobrze przemyślana. Ludzie rozpatrują plusy i minusy
przemieszczenia, a dopiero potem wybierają właściwą drogę. Występuje parę
rodzajów migracji:

57 S. Castles, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011, 22-24.
58 Tamże, s. 26.
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zewnętrzna (przemieszczanie się ludności z jednej jednostki administracyjnej lub
politycznej do innej);



wewnętrzna (przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki
administracyjnej);



powrotna (przybycie do społeczności pochodzenia po bytności na emigracji);



wahadłowa (wielokrotne periodyczne przemieszczanie się wędrowca pomiędzy
grupą pochodzenia i przyjmującą);



czasowa;



stała;



zarobkowa59.
Słabość gospodarcza ojczystego kraju, brak perspektyw zarobkowych i

bezrobocie, zagrożenie życia, prześladowania, niemożność poszerzania horyzontów i
dążenia do celu – to przyczyny zmuszające obywateli do wyjazdu poza granice kraju.
Natomiast skutki można podzielić na trzy podstawowe grupy: zmiany społeczne,
zmiany kulturowe i polityczne, zmiany ekonomiczne. To dowodzi, że przemieszczanie
się ludzi ma wpływ na wiele dziedzin.
Zmiany społeczne są tymi, które najtrudniej dostrzec. Można tego dokonać jedynie
po upływie lat. Przeobrażenia bowiem są procesem, a nie zjawiskiem. Rozważania
należy rozpocząć od tezy, że migracje przekształcają zarówno społeczeństwo
przyjmujące jak i wysyłające60. „W przypadku tej pierwszej (grupy) oznacza to
wprowadzenie nowych czynników strukturalizacji społeczeństwa. Migranci, bez
względu na sposób włączania ich do większościowego społeczeństwa, wpływają na
modyfikację hierarchii społecznych, budowanych na dostępie do społecznie
pożądanych dóbr. Dotyczy to nie tylko wymiaru ekonomicznego struktury społecznej,
ale także hierarchii prestiżu i szacunku społecznego czy władzy”61. Bardzo często
migranci pełnią najmniej pożądane funkcje. Prace te nie dają im ani satysfakcji, ani
dobrych zarobków. Zdarza się jednak, że osoby majętne wchodzą na wysoki szczebel
hierarchii społecznej. Wykonują oni zawody uważane za cenne i to pozwala im zdobyć
uznanie nawet za granicą. Następny skutek tyczy się oddziaływania na rodzinę. To
ona głównie odczuwa konsekwencje migracji. Wyjazd jednego lub dwojga rodziców

59 D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, NOMOS,
Kraków 2010, s. 19-46.
60 Tamże, s. 19.
61 Tamże, s. 19.
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ma destrukcyjny wpływ na dzieci. „Tragedia eurosieroctwa to największy koszt, jaki
ponosi społeczeństwo z tytułu migracji. Powoduje to negatywny odbiór społeczny
migracji zarobkowej, traktowanej jako przykra konieczność, a nie jako sukces
finansowy”62. Polepszenie sytuacji materialnej często jest przyćmiewane przez
nawarstwiające się problemy rozbicia rodziny. Następna transformacja to starzenie się
społeczeństwa wysyłającego i odmłodzenie się społeczeństwo przyjmującego. Dzieje
się tak ze względu na to, że migrują zazwyczaj ludzie młodzi, którzy albo wzmocnią
albo

osłabią

potencjał

demograficznych

danych

krajów63.

Szukając

dalej

negatywnych konsekwencji, natrafimy na spadek w kraju wysyłającym liczby ludzi
zdolnych i ludzi dobrze wykształconych. Oczywiście wyjeżdżają też osoby z niskimi
kwalifikacjami. Liczą one na to, że na emigracji będą wieść lepsze życie. Ostatni ważny
rezultat to feminizacja migracji. „W krajach przyjmujących migrantów znajduje się
szereg segmentów pracy, w których istnieje zapotrzebowanie na zatrudnienie kobiet.
Obejmują one przede wszystkim sektor usług domowych i rodzinnych”64. Kobiety
decydują się na wyjazd również ze względu na brak akceptacji rodzimej kultury.
Z ostatnim punktem wiążą się też zmiany kulturowe, które są następnym wymiarem
skutków migracyjnych. Nowi przybysze aplikują grupie większościowej elementy
ojczystej kultury. Istnieje też druga strona medalu – migranci przyjmują dawkę nowych
wzorów z miejsc, gdzie właśnie się osiedlili. Od przybyszy oczekuje się zazwyczaj
przyjęcia nowych tradycji. Uważa się, że „kultura pochodzenia jest dla nich
obciążeniem, które przeszkadza w skutecznym działaniu w nowej rzeczywistości”65.
W konsekwencji tych zabiegów może dojść do synkretyzmu kulturowego (łączenie
różnych elementów kultur w całość). Natomiast, gdy imigrant nie odnajdzie swojego
miejsca w nowej grupie, następuje gettyzacja (odizolowanie się mniejszości)66.
Rasizm,

ksenofobia,

prześladowania,

modyfikacja

stereotypów

etnicznych

i

narodowych istniejących w społeczności pochodzenia i przyjmującej – to skrajnie
negatywne owoce przemieszczania się ludności.

62 B. Puzio-Wacławik, Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji
Polski do Unii Europejskiej, [w:] „Zeszyty naukowe”, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne,
Kraków
2010,
nr
8,
dostępne
w
Internecie:
http://www.pte.pl/pliki/1/1066/09_Puzio-Wac3awik.doc%29.pdf,
[data
dostępu:
19.12.2015].
63 D. Niedźwiedzki, Migracje…, dz. cyt., s. 108.
64 D. Niedźwiedzki, Migracje…, dz. cyt., s. 110.
65 Tamże, s. 117.
66 Tamże, s. 115-124.
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Skutki polityczne wiążą się z działaniami podejmowanymi przez polityków.
Niedźwiedzki wyróżnia trzy postawy:
1) podejście liberalne – akcentuje w ocenie procesów migracyjnych realizację
wolności wyboru miejsca pobytu, należne każdemu człowiekowi. Migranci
traktowani są jako cenni nosiciele kapitału osobistego, kulturowego i społecznego;
2) podejście konserwatywne – akcentuje kulturę narodową społeczności przyjmującej
jako perspektywę oceny zjawiska migracji. Wyznacznikiem oceny przydatności
mniejszości jest interes narodowy;
3) podejście republikańskie – wszyscy migranci są chętnie widziani w kraju
goszczącym pod warunkiem, że przestrzegają obowiązujących norm67.
Politycznym skutkiem jest także wyłonienie się podmiotów, takich jak organizacje
czy

fundacje,

reprezentujących

imigrantów

oraz

uczestnictwo

samych

zainteresowanych w sprawowaniu władzy.
Decyzja o opuszczeniu kraju często podyktowana jest względami ekonomicznymi.
Dla państwa goszczącego migrantów konsekwencje są następujące: wzrost
gospodarczy, wahania inflacji, wzrost poziomu bezrobocia, wzrost stabilności i
konkurencyjności gospodarki. Natomiast dla wysyłającego: wzrost dochodów
gospodarstw krajowych w wyniku transferu części zarobków migrantów, spadek
bezrobocia, spadek podaży pracy w sektorach, które najczęściej dotyka emigracja i
spadek cen wytwarzanych tam dóbr, wyrównanie płac realnych dzięki ich wzrostowi w
kraju i spadkowi za granicą, ewentualny spadek rentowności sprzedaży eksportowej
w kraju, spadek atrakcyjności inwestycyjnej w odniesieniu do krajów przyjmujących,
wzrost popytu wewnętrznego, a w efekcie wzrost cen na krajowym rynku dóbr i usług,
odpływ wykształconej siły roboczej68.
Analizując dotychczasowe wyniki tej pracy można wyróżnić pięć modeli migracji
ludności:


model klasyczny – migrantów zachęca się do przyjazdu. Kategoria dotyczy
„narodów imigranckich” takich jak USA i Kanada;



model kolonialny – faworyzowanie imigrantów z dawnych kolonii kosztem tych z
innych krajów. Kategoria dotyczy dawnych imperiów kolonialnych takich jak
Francja;

67 Tamże, s. 124.
68 Tamże, s. 130.
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model gastarbeiterów – przyjmowanie imigrantów zarobkowych na określony czas.
Kategoria dotyczy między innymi Niemiec;



model imigracji nielegalnej – bezprawne przekraczanie granicy bądź pozostanie w
kraju goszczącym po upływie wcześniej określonych terminów powrotu;69



model imigracji wywołanej – masowy i jednoczesny napływ imigrantów z wielu
krajów, najprawdopodobniej wywołany z premedytacją w celu osiągnięcia
interesów narodowych.
Należy też zwrócić uwagę na wyodrębniające się główne trendy, które będą

kreowały wzory migracji w przyszłości70. Do tego grona należy zaliczyć:


feminizację;



globalizację;



nasilenie (migracje będą częstsze niż wcześniej);



zróżnicowanie (migranci będą należeć do skrajnie innych grup społecznych oraz
etnicznych);



upolitycznienie.
Niewątpliwie zjawisko migracji jest bardzo ważnym czynnikiem geopolitycznym. Jej

skutki oddziałują zarówno na kraj jako jednostkę organizacyjną, jak i na każdego
człowieka z osobna. W dzisiejszych czasach wpływ ten będzie się jeszcze zwiększał.
Warto też zauważyć, iż wędrówki ludów nabiorą innego kształtu i znaczenia.

69 Zobacz rozdział I niniejszej pracy.
70 Potwierdza się to również w pracy Stephena Castels’a pt. Migracje we
współczesnym świecie.
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2.2.

Geneza kryzysu migracyjnego

Niekontrolowana migracja nie jest dla Unii Europejskiej zdarzeniem wyjątkowym.
W swej historii organizacja radziła już sobie z podobnymi kryzysami. Zjawiska takie co
jakiś czas przybierają na sile71. Fala migracyjna z lat 60-tych XX wieku jest tego nie
tak dawnym przykładem. Okres ten wyróżnia się ze względu na dwa znaczące
wydarzenia. Po pierwsze, jest to „boom” gospodarczy. W większości krajów, którym
udało się to osiągnąć, panował deficyt siły roboczej, dlatego poszukiwano tanich
pracowników poza granicami. Zbiegło się to w czasie z procesem dekolonizacji.
Uwolnieniu się kontynentów spod europejskich wpływów towarzyszyły zamieszki,
wynikające z odnawiających się konfliktów międzyplemiennych i sporów granicznych.
W konsekwencji rozpoczęły się masowe migracje. Ludność często wyjeżdżała do
Europy, ponieważ tam była chętnie przyjmowana. Lata 70-te i 80-te upływały pod
znakiem nadal nieuregulowanych stosunków w byłych koloniach, dlatego tendencje
migracyjne utrzymywały się. Dodatkowo lata 70-te charakteryzują się polityką łączenia
rodzin.
Cztery główne regiony migracji globalnych w tamtych latach to:


Stany Zjednoczone i Kanada – do których napływała ludność z Azji i Ameryki
Łacińskiej oraz Karaibów;



państwa Europy Zachodniej – do których napływała ludność z byłych kolonii, Turcji
i państw Europy Środkowo-Wschodniej;



państwa arabskie Zatoki Perskiej – gdzie wraz rozwojem wydobycia i przetwórstwa
ropy naftowej gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą, którą
początkowo stanowiła ludność z sąsiadujących państw arabskich (Egiptu, Jordanii,
Palestyny, Syrii);



państwa Azji Południowo-Wschodniej i Australia – gdzie wraz z rozwojem
gospodarczym (głównie tzw. Azjatyckich Tygrysów i Australii) gwałtownie zwiększył
się napływ imigrantów pochodzących w większości z sąsiednich krajów (Indii, Chin,
Indonezji, Wietnamu).
W latach 80-tych zauważalne jest zaostrzenie przepisów migracyjnych. Następna

fala, czy też poprzedzająca tą obecną, miała miejsce w latach 90- tych XX wieku. Jej
przyczynami była wojna na Bałkanach oraz rozpad Związku Sowieckiego.
71 Patrz Wykres 1.
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Obecny proces napływu migrantów do Europy miał swoje źródło na początku
nowego tysiąclecia. Tak jak w ubiegłym wieku, konflikty na wielką skalę stanowiły jedno
z podłoży obecnej sytuacji. Chodzi tu o Bliski Wschód, który został zdestabilizowany
atakiem na Irak w 2003 roku, trwającymi od 2011 roku wojnami domowymi w Syrii i
Libii oraz powstaniem Państwa Islamskiego w 2014 roku. W dalszej kolejności należy
dodać wojnę w Afganistanie (trwającą od 2001 r.) oraz złą sytuację w Iranie. Następny
powód wytworzył się w Afryce Subsaharyjskiej. Dyktatura w Erytrei oraz ogólne
ubóstwo tego regionu to problemy, z którymi na tą chwilę nikt nie umie sobie poradzić.
Wcześniej wspomniana wojna na Półwyspie Bałkańskim uznawana jest za przyszłą
przyczynę również obecnego kryzysu. Doprowadziła ona bowiem do pogarszającej się
sytuacji gospodarczej krajów tamtego obszaru. Ostatni punkt stanowi agresywna
polityka Rosji wobec Ukrainy.
Wszystkie te wydarzenia na przestrzeni lat wygenerowały setki tysięcy uchodźców.
Oczywistym wnioskiem jest zatem to, że fale migracyjne mają bezpośredni związek z
sytuacją geopolityczną. Konflikty, które nadal tlą się na sąsiednich kontynentach,
powodują, że liczba osób uciekających z swych rodzinnych miejscowości z roku na rok
wzrasta. Alternatywą dla nich jest Europa. Kraje te są chętnie obierane za cel wędrówki
mimo przepaści kulturowej i niezrozumienia zachodniego stylu życia. Za swoją
atrakcyjność, choć nie tylko, Stary Kontynent poniesie wielką cenę.
Fala migracyjna zapoczątkowana na początku XXI wieku swój moment
kulminacyjny osiągnęła w roku 2015. Od początku maja aż do sierpnia notuje się
masowe napływy imigrantów pod granice państw Unii Europejskiej. Warto też zwrócić
uwagę na wcześniejsze dane statystyczne. Różnice między bieżącym rokiem a
poprzednimi latami są duże. Szacuje się, że w 2013 r. łącznie 3,4 mln osób imigrowało
do jednego z państw członkowskich UE-28. Liczba ta składa się w przybliżeniu z 1,4
mln obywateli państw nieczłonkowskich, 1,2 mln obywateli innego państwa
członkowskiego UE oraz około 830 tys. osób migrujących do państwa członkowskiego,
którego obywatelstwo już posiadali (na przykład powracający obywatele lub obywatele
urodzeni za granicą)72. Największą liczbę imigrantów przyjęły Niemcy (692,7 tys.), a
następnie Zjednoczone Królestwo (526,0 tys.), Francja (332,6 tys.), Włochy (307,5
tys.) i Hiszpania (280,8 tys.). Natomiast w 2014 r. w państwach członkowskich UE

72 Dane dostępne na stronie Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Main_Page/pl, [data dostępu 19.12.2015].
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mieszkało 33,5 mln osób urodzonych poza UE-28. Na dzień 1 stycznia 2014 r. liczba
osób zamieszkałych w UE-28 i będących obywatelami państw nieczłonkowskich
wyniosła 19,6 mln, natomiast liczba mieszkańców UE-28 urodzonych poza UE sięgała
33,5 mln73. Dane Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji wskazują, że w roku 2015
do Europy przybyło ponad milion osób74.
Jednak to nie tylko liczby stanowią kłopot, jest to również nagłość zjawiska oraz
skoncentrowanie się napływu imigrantów w kilku geograficznie niedogodnych
miejscach. Państwa, które jako pierwsze przyjmują na siebie całą falę, są pod wielką
presją. Niespodziewanie spadł na nie ciężar odpowiedzialności zaopiekowania się
tysiącami uchodźców. Ponadto muszą też zmierzyć się z nielegalnym wkraczaniem na
swój teren, co jest nagminnym zjawiskiem. Imigranci, których podanie o azyl zostało
odrzucone, często siłą szturmują granicę lub przekraczają ją z pomocą przemytników.
Poniższe wykresy przedstawiają skalę składanych przez obcokrajowców
wniosków o azyl. Nakreśla to obraz rzeczywistości w Europie w kontekście migracji.
Wykres 1.
Liczba wniosków o azyl złożonych w krajach OECD, UE i Niemczech w latach 1980-2014

Źródło: www.oecd.org, [data dostępu: 23.12.2015].

73 Tamże.
74 Dane dostępne na stronie IOM: www.iom.int, [data dostępu: 19.12.2015].
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Wykres 2.
Państwa członkowskie, w których złożono najwięcej wniosków o azyl

Źródło: www.unhcr.pl, [data dostępu: 23.12.2015].

Uchodźcy korzystają z trzech głównych tras prowadzących do zewnętrznych
granic Unii Europejskiej.
Mapa 1.
Szlaki uchodźców w 2015 i 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.unhcr.pl, [data dostępu:
23.12.2015].
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Pierwsza z nich prowadzi przez Morze Śródziemne i została nazwana trasą
centralno-śródziemnomorską. Nie jest to nowy szlak. Transport uchodźców przez
Morze Śródziemne trwa już od lat 90-tych75. Punktem przerzutu ludzi stała się Tunezja
i Libia. Właśnie z terytorium tych krajów korzystają uchodźcy z Afryki i Bliskiego
Wschodu. Libia stała się popularnym punktem wyjścia dla wielu podróży z powodu
panującego tam bezprawia76. Stamtąd uchodźcy przemieszczają się do najbliższych
krajów członkowskich UE: Malta i Włochy. Sycylia i Lampedusa to włoskie wyspy, które
są wybierane najczęściej. Stosunkowo niewielka odległość jaką trzeba pokonać, by
znaleźć się w Europie zachęca zdeterminowanych obcokrajowców.
Drugi morski szlak, zwany wschodnio-śródziemnomorskim zaczyna się w Turcji i
prowadzi przez Morze Egejskie do Grecji. Do tego kraju, a zwłaszcza do wyspy
Lesbos, Kos i Samos przybywa najwięcej osób. W roku 2015 przedostało się tam
znacznie więcej ludzi niż w latach poprzednich. Według ONZ w pierwszym półroczu
2015 roku na Stary Kontynent przez Morze Śródziemne przedostało się 137 tys. osób,
czyli o 83% więcej niż rok wcześniej. Grecja pogrążona obecnie z kryzysie finansowym
nie radzi sobie z trudnościami związanymi z falą migracyjną. Nawet będąc członkiem
takiej organizacji jak Unia Europejska, ze swoimi problemami została sama.
Dotychczas organizacja ta nie zrobiła wystarczająco dużo, by pomóc państwu wyjść z
kryzysu77.
Odnotowuje się też emigrację z Turcji do Bułgarii. Jest to jednak o wiele rzadsze
zjawisko. Osoby korzystające z tych tras pochodzą z takich krajów jak Syria,
Afganistan czy Erytrea. Nie wszyscy jednak przybyli do Europy bezpośrednio z krajów
urodzenia. Część z nich już wcześniej mieszkała w Turcji. Do września 2015 r.
zarejestrowanych było tam ok. 1,905 mln uchodźców z Syrii, 1,72 mln z Libanu, ok.
620 tys. z Jordanii, 250 tys. z Iraku, i 130 tys. z Egiptu78. „Na skalę i charakter migracji
uchodźczych do Turcji mają wpływ zarówno zewnętrzne czynniki obiektywne, jak też

75 F. Taube, Niebezpieczne szlaki. Trasy uchodźców do UE, dostępne w Internecie:
http://www.dw.com/pl/niebezpieczne-szlaki-trasy-uchod%C5%BAc%C3%B3w-doue/a-17154082, [data dostępu: 29.12.2015].
76 Mapping Mediterranean migration, dostępne w Internecie: http://www.bbc.com/
news/world-europe-24521614, [data dostępu: 29.12.2015].
77 E. Cegielski, Grecję zalewa fala emigrantów z Afryki. ONZ krytykuje UE za bierność,
dostępne
w
Internecie:
http://www.money.pl/gospodarka/uniaeuropejska/wiadomosci/artykul/grecje-zalewa-fala-emigrantow-z-afrykionz,160,0,1866400.html, [data dostępu: 29.12.2015].
78 Dane dostępne w Internecie: http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma
_363_378_4713, [data dostępu: 29.12.2015].
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specyfika polityki prowadzonej przez Turcję. (…) Uwikłanie Turcji w problem
uchodźczy, a szerzej w wojnę w Syrii jest długotrwałe i wielowątkowe. Wynika z
uwarunkowań geograficznych (sąsiedztwo, długa granica, najkrótsza droga lądowa do
Europy) i politycznych – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W wymiarze
zewnętrznym jest to konsekwencją trwającej w sąsiadującej z Turcją Syrii wojny
domowej. Konflikt daleki jest od zakończenia, a liczba uchodźców wewnętrznych w
Syrii, sięgająca 7,8 mln, tworzy potencjał dla nowych fal uchodźczych. W wymiarze
politycznym uchodźcy syryjscy są elementem (skutkiem, instrumentem, istotnym
uwarunkowaniem) silnego zaangażowania Turcji w konflikt syryjski, szerzej aktywnej
polityki Ankary na Bliskim Wschodzie oraz konsekwencji tej polityki dla sytuacji
wewnętrznej. Fiasko tureckich kalkulacji politycznych, zwłaszcza zaś niekorzystna
koincydencja uwarunkowań zewnętrznych (…) miały decydujący wpływ na wybuch
obecnego kryzysu migracyjnego w UE”79.
Tureckim politykom przed zbliżającymi się wyborami towarzyszyło społeczne
napięcie. Miało to kilka źródeł: kłopoty gospodarcze wynikające z finansowania rzeszy
uchodźców, problem kurdyjski, wspomniane zaangażowanie w konflikt syryjski.
Rozładowanie negatywnych emocji miała przynieść rewizja dotychczasowej polityki
migracyjnej, ignorowanie napływających uchodźców (m.in. związku z niemożnością
uszczelnienia granicy), milczące przyzwolenie na ich tranzyt przez Turcję do Europy
w celu doraźnego rozładowania problemu lub nawet świadome odsyłanie uchodźców
na sąsiedni kontynent i pomoc im poprzez przekazywanie pieniędzy na opłacenie
podróży. O napiętej sytuacji w Turcji świadczy fakt, że 25 lipca 2015 r. wszystkie
przejścia graniczne między Turcją a Syrią zostały zamknięte80. Władze zapewniły, że
ograniczenia dotyczą tylko ruchu komercyjnego, a nie osób zamieszkujących
niebezpieczne tereny. Jest to jednak manewr mający zniekształcić prawdziwy obraz
rzeczywistości. Władze tureckie stwarzają pozory neutralności i troski o swoich
obywateli, a tak naprawdę bezwzględnie wykonują kolejny ruch polityczny. Oficjalnie
Ankara wykazuje moralnie poprawne podejście do sytuacji, w jakiej znalazły się

79 A. Jarosiewicz, K. Strachota, Turcja a problem uchodźców syryjskich, dostępne w
Internecie: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-10-01/turcja-aproblem-uchodzcow-syryjskich#_ftn1, [data dostępu: 29.12.2015].
80 M. Toboła, Znaczenie zamknięcia granicy z Syrią przez Turcję, dostępne w
Internecie:
http://www.defence24.pl/15935,znaczenie-zamkniecia-granicy-z-syriaprzez-turcje, [data dostępu: 11.02.2016].
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państwa członkowskie UE. W rzeczywistości los Europy nie jest dla nich tak istotny.
Priorytetem jest realizacja własnych założeń narodowych.
Trzecia opcja dla migrantów to szlak bałkański. Tak naprawdę jest to odnoga
szlaku prowadzącego od Turcji do serca UE. Po przybyciu do granic Europy grecki
rząd czarteruje promy przewożące migrantów z wysp do Aten. Tam czekają na nich
autobusy, które wiozą przybyszów na północ kraju81. Następnym przystankiem jest
Macedonia, a potem Serbia. Zarówno te kraje, jak i Włochy i Grecja, ze względu na
wewnętrzne problemy gospodarcze i polityczne oraz zaniedbania w stosowaniu
procedur dublińskich, nie były w stanie utrzymać procedur ochrony granic. Dalej
uchodźcy przemieszczali się do Chorwacji lub Węgier. Początkowa otwarta postawa
Chorwatów wobec uchodźców została bardzo szybko zweryfikowana. Fala migrantów
okazało się tak duża, że system rejestracji stał się bezużyteczny. Wówczas Zagrzeb
skierował niemal wszystkie przyjęte osoby na granicę węgierską, a dodatkowo
zamknął siedem z ośmiu przejść granicznych do Serbii. Węgry natomiast to pierwszy
kraj rejestracji potencjalnych azylantów. Obszerność problemów związanych z
kryzysem uchodźczym zmusiła jednak władze Budapesztu do zaostrzenia polityki
migracyjnej, co zaowocowało postawieniem ogrodzenia na granicy z Serbią (15
września 2015), zamknięciem granicy z Chorwacją (16 października 2015) i
penalizacją nielegalnego przekraczania granic82. Uszczelnienie węgierskich granic
spowodowało otwarcie nowego szlaku migracyjnego. Chorwacja, będąca jedyną
drogą do Europy Zachodniej, przekierowała część migrantów w stronę Słowenii83.
Stamtąd migranci kierowali się do głównych celów podróży, czyli bogatych krajów UE
i skandynawskich.
Z powodu coraz bardziej zaostrzającej się polityki wśród krajów (przez które biegł
szlak) oraz zamknięcia granic uchodźcy poszukiwali innych przejść. W roku 2016

81 Droga do pokoju – szlak prowadzący migrantów do Europy, dostępne w Internecie:
http://bliskiwschod.pl/2015/08/droga-do-pokoju-szlak-prowadzacy-migrantow-doeuropy/, [data dostępu: 30.12.2015].
82 T. Żornaczuk, Bałkańskie domino – niepewna przyszłość nowego szlaku
migracyjnego przez Chorwacje i Słowenię, [w:] „Biuletyn”, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych
2015,
nr
3
(1329),
dostępne
w
Internecie:
http://www.pism.pl/files/?id_plik=20727, [data dostępu: 30.12.2015].
83 Nowy szlak pełen pułapek. W Chorwacji i Bośni migranci mogą trafić na pola
minowe, dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/balkanyuchodzcy-w-chorwacji-i-bosni-moga-trafiac-na-pola-minowe,577628.html,
[data
dostępu: 30.12.2015].
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migranci przemieszczają się również przez tereny Rumunii i Ukrainy. Mapy poniżej,
stanowią przykładowe trasy migracyjne jakie przebywali uchodźcy.
Graf 1.
Przykładowe trasy uchodźców
a)

b)

c)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.unhcr.pl, [data dostępu:
29.12.2015].
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Podczas wędrówki uchodźcom nieustannie towarzyszyło zagrożenie życia. Trasa
przez nich obrana była usiana przeszkodami. Na przykład we wrześniu 2015 r. świat
obiegła informacja, że w wyniku ubiegłorocznej powodzi miny rozmieszczone w całej
wschodniej Chorwacji na ziemiach graniczących z Serbią i Węgrami oraz całej
wschodniej Bośni zmieniły swoje położenie i zlokalizowanie ich jest nie możliwe84.
Podróż lądowa jest bardzo trudna również ze względu na warunki bytowe. Imigranci
śpią pod gołym niebem lub w przepełnionych namiotach. Nie mają dostępu do środków
sanitarnych i wody. Mają ograniczoną możliwość przygotowywania ciepłego jedzenia,
muszą dźwigać swoje bagaże. W okolicznościach, w jakich ludzie ci żyją, bardzo
szybko rozrastają się siatki przemytnicze. W sierpniu 2015 r. w Austrii odnaleziono
porzuconą przez przemytników ciężarówkę z ciałami 71 imigrantów85. Takie sytuacje
nie są jednostkowym przypadkiem. Na morzu rozgrywa się jeszcze większy dramat.
Uchodźcy podróżują tamtędy w niebezpieczny sposób – zdradliwymi pontonami, które
łatwo się wywracają. Tylko w 2015 roku utonęło ok. 3500 osób86.
Europa nie pozostała obojętna na te tragedie. 1 listopada 2014 r. na Morzu
Śródziemnym rozpoczęła się operacja zatytułowana „Tryton”. Ma ona na celu
wspomaganie Włochów w ich zmaganiach z falą imigrantów. W jej ramach agencja
Frontex koordynuje udostępnianie sprzętu i personelu do patrolowania morskich granic
i włoskich wybrzeży. Wspólnie z władzami włoskimi gromadzi też informacje
wywiadowcze na temat działania sieci zajmujących się przemytem ludzi. To
przedsięwzięcie jest następcą „Mare Nostrum” – włoskiej operacji rozpoczętej w 2013
r. po utonięciu ponad 300 osób u wybrzeży Lampeduzy87.
Poniższe dwie mapy obrazują ogrom tragedii jaka miała miejsce na morzu.

84 Nowy szlak pełen pułapek…, dz. cyt.
85 Dramat w Austrii, dostępne w Internecie: http://www.fakt.pl/wydarzenia/austria-juzponad-70-cial-uchodzcow-w-ciezarowce,artykuly,569298.html,
[data
dostępu:
30.12.2015].
86 Próbowali dostać się do Europy. 29 imigrantów zmarło z zimna, dostępne w
Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/29-imigrantow-zmarlo-z-wyzi
ebienia -podczas-rejsu-do-wloch,513709.html, [data dostępu: 30.12.2015].
87 Rusza wielka operacja tryton, dostępne w Internecie: http://www.
polskieradio.pl/5/3/Artykul/1274771,Rusza-wielka-operacja-Tryton-Udzial-bierze-21panstw-w-tym-Polska, [data dostępu: 11.02.2016].
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Mapa 2.
Liczba osób przemieszczających się drogą lądową oraz dane dotyczące utonięć (styczeń –
czerwiec 2015 )

Źródło: www.oecd.org, [data dostępu: 01.01.2016].

Mapa 3.
Liczba osób migrujących do UE przez Morze Śródziemne oraz liczba utonięć (styczeń –
marzec 2016)

Źródło: www.migration.iom.int/europe, [data dostępu: 01.01.2016].
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W tych okolicznościach najgorsze jest jednak zachowanie imigrantów. Naoczni
świadkowie donoszą, że sytuacja na granicach jest katastrofalna. Przede wszystkim
poziom bezpieczeństwa jest bardzo niski. Kradzieże, pobicia, zniszczenie mienia czy
gwałty stają się codziennością w miejscach, gdzie zatrzymują się tysiące
obcokrajowców. Istnieje jednak też druga strona medalu. Są nią władze państw
obarczonych kryzysem uchodźczym. Wielokrotnie widywano prywatne pojazdy
przewożące imigrantów przez granice do sąsiednich krajów88.
W genezie exodusu nie można pominąć tak ważnej kwestii jak ewentualne
zaangażowanie państw obcych, chcących zaspokoić swoje pragnienia i cele
wewnątrzpaństwowe. W kryzysie migracyjnym można dopatrzeć się dogodnej sytuacji
dla interesów narodowych nie tylko Turcji, ale też Rosji, która mogłaby chcieć przykryć
swoje zaangażowanie w Syrii po stronie Asada oraz Arabii Saudyjskiej, szukającej
sposobu na odwrócenie uwagi od cywilnych ofiar saudyjskich nalotów na Jemen.
Ważnym zagadnieniem jest narodowość uchodźców. Z danych Frontexu wynika,
że Syryjczycy są największą grupą narodową migrującą do UE w bieżącym roku89.
Dane zebrane w październiku pokazują, że stanowią oni około 150 tys. wszystkich
migrantów. Drugim najliczniejszym narodem są Afgańczycy, których przybyło około 77
tys. Na trzecim miejscu zostali sklasyfikowani Irakijczycy (około 44 tys.). Dalej znajdują
się migranci pochodzenia m.in. irańskiego (ok. 8 tys.), albańskiego (ok. 6 tys.),
pakistańskiego (ok. 5 tys.), erytrejskiego (ok. 4 tys.), somalijskiego (ok.2 tys.)90. Dane
te zostały porównane na wykresie 3.
Nie wszyscy jednak, starający się o azyl w Europie, mieli takie same pobudki.
Część z tych ludzi można utożsamić z kryzysem w krajach arabskich oraz
muzułmańskich i tym samym zakwalifikować ich do grona uchodźców, którzy
faktycznie potrzebują pomocy. To osoby pochodzące z Pakistanu, Afganistanu, Syrii,
Erytrei, Iraku czy Afryki Północnej. Pozostała grupa to imigranci ekonomiczni. Dołączyli
oni jedynie do głównego nurtu migracji mającego źródło na sąsiednich kontynentach.
Półwysep Bałkański już od 25 lat jest permanentnie zdestabilizowany. Konflikty
88
Wywiad
z
dr
El
Ghamarii,
dostępne
w
Internecie:
http://halomazowieck.pl/20151002-matka-oddawala-mi-wlasne-dziecko-pelnywywiad-z-dr-el-ghamari.shtml, [data dostępu: 30.12.2015].
89 710 000 migrants entered UE in first nine months of 2015, dostępne w Internecie:
http://frontex.europa.eu/news/710-000-migrants-entered-eu-in-first-nine-months-of2015-NUiBkk, [data dostępu: 19.12.2015].
90 The flow towards Europe, dane dostępne w Internecie: http://www.lucify.com/theflow-towards-europe/, [data dostępu: 19.12.2015].

74

etniczne na tym obszarze i interwencja NATO w Jugosławii nieodwracalnie
wyniszczyły zarówno społeczeństwo, jak i gospodarki tych krajów. Obywatele Kosowa,
Albanii czy Serbii to najliczniejsze grupy szukające lepszych perspektyw materialnych
poza swoją ojczyzną. Dane Eurostatu dowodzą, że ich migracja jest powszechna.
Obecnie jednak ich wnioski o azyl i status uchodźcy są bezwzględnie odrzucane.
Powodem jest zakwalifikowanie krajów Bałkanów Zachodnich do grona państw
bezpiecznego

pochodzenia91.

Jest

to

równoznaczne

z

zastosowaniem

przyspieszonej procedury azylowej. Taką osobę od razu odsyła się do kraju ojczystego
zakładając, że nie jest tam narażona na utratę życia lub zdrowia, czy też
prześladowania92. Bojąc się takiej decyzji, wielu spośród uciekinierów wyrzucało
swoje prawdziwe dowody tożsamości przed granicą Europy i kupowało fałszywe93.
Zdobycie nowego paszportu od przemytnika jest obecnie bardzo proste.
Wykres 3.
Top 10 narodowości śródziemnomorskich przyjazdów morskich

Top ten nationalities represent 85% of the sea arrivals
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.unhcr.pl, [data dostępu:
13.01.2016].

Ważną kwestię stanowi struktura płci migrantów. Według najnowszych danych
UNHCR, wg ONZ 58% wśród imigrantów stanowią mężczyźni, 25% dzieci, 17%
91 Zakwalifikowania do grona państw bezpiecznego pochodzenia dokonują kraje
Europy Zachodniej odwołujące się do tej koncepcji czyli Luxemburg, Dania, Wielka
Brytania, Francję, Australia, Belgia oraz Niemcy.
92 Konkluzje Rady w sprawie bezpiecznych krajów pochodzenia, dostępne w
Internecie: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11133-2015-INIT/pl/pdf,
[data dostępu: 19.12.2015].
93 Jak zostać uchodźcą z Syrii?, dostępne w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1
356,title,Jak-zostac-uchodzca-z-Syrii,wid,17863734,wiadomosc.html?ticaid=116262&
_ticrsn=3, [data dostępu 19.12.2015].
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kobiety94. Wśród uchodźców z Syrii zarejestrowanych w sąsiednich państwach
(Liban, Jordania, Turcja oraz Irak) mężczyźni w wieku 18-59 lat stanowią jedynie
21,8%. Pozwala to wnosić, że większa część mężczyzn przybywająca do Starego
Kontynentu ma pobudki ekonomiczne. Tendencja ta zaś wpisuje się w globalne
zjawisko migracji ludności z państw rozwijających się do krajów rozwiniętych. Trzeba
też zwrócić uwagę na aspekt kulturowy – dla osób z krajów arabskich czy
muzułmańskich rodzina stanowi nadrzędną wartość. Dlatego też, można podejrzewać,
że większość imigrantów zechce sprowadzić swoich bliskich do siebie. Gdy już
unormują swoją sytuację ekonomiczną i społeczną, będą mieli ku temu warunki i pełne
prawo. Unia Europejska od dawna wspiera łączenie rodzin. Jest to jedna z zasad
zawartych w międzynarodowych dokumentach, które kraje członkowskie muszą
przestrzegać bez względu na sytuację.
2.3. UE wobec niekontrolowanego napływu uchodźców
Unia Europejska to jedna z silniejszych organizacji międzynarodowych na świecie.
W jej ramach współpracuje 28 państw. Kraje członkowskie fakt dołączenia do UE
uważają za wielkie osiągnięcie. Nic zresztą dziwnego – znalezienie się w tym gronie
otwiera drzwi do rozwoju w wielu dziedzinach: wymiar sprawiedliwości, transport,
rolnictwo, energetyka, handel, kultura, transport, sprawy socjalne, a przede wszystkim
- gospodarka. Unia posiada szerokie koneksje. Jej wpływy rozciągają się na cały glob,
a współpraca finansowa jest jedną z najpłynniejszych i najbardziej opłacalnych na
świecie.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz z bogatymi krajami skandynawskimi
stały się głównym celem masy uchodźców napływających z Bliskiego Wschodu, Afryki
oraz z Bałkanów. Dla nich Europa od dawna była uosobieniem raju: wysokie
osiągnięcia cywilizacyjne i techniczne, wysokie świadczenia socjalne, dostęp do pracy,
bogaci Europejczycy spełniające wszystkie swoje zachcianki, spokój, bezpieczeństwo,
tolerancja, równouprawnienie, otwartość. Takie obrazy (przekazywane przez media
czy też te, które można zobaczyć w Internecie) na stałe zostały w pamięci ludzi, którzy,
wyglądając za okno, widzieli tylko głód i biedę. Wybór nowego miejsca zamieszkania

94 Dane dostępne w Internecie: http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php#,
[data dostępu: 19.12.2015].
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był więc oczywisty, nawet biorąc pod uwagę podejrzenia, że owy exodus był kolejnym
posunięciem na światowej szachownicy politycznej.
Kryzys migracyjny był wielkim szokiem zarówno dla społeczności, jak i
przywódców europejskich. Występujący wcześniej przypływ ludzi do kontynentu nie
mógł w żaden sposób przygotować Europy na to, co się zdarzy. Faktem jest, że
tendencja ta miała charakter rosnący. Nikt jednak nie sądził, że w takim krótkim czasie
nastąpi tak znaczący wzrost migracji.
Niewątpliwie Unia Europejska jest wspólnotą państw zapewniającą nieprzeciętne
korzyści. Nie może być ona jednak projektem tylko na czas dobrobytu, ale musi też
sprostać wyzwaniom współczesności. Dziś stanęła wobec nie lada problemów. Warto
więc przeanalizować je krok po kroku. Sprawdzian, przed którym teraz stoi ta
organizacja oraz to, jak się z nim upora, na pewno będzie miało przełożenie na jakość
wspólnej europejskiej przyszłości.
Pierwszym problemem są nielegalni imigranci. Skala tego zjawiska jest wręcz
porażająca. Ciężko jest zrozumieć mechanizm, który do tego doprowadził. Kraje,
których pozornie najważniejszym zadaniem jest ochrona granic, pozwoliły na jej
upłynnienie na zasadach niezgodnych z obowiązującym prawem. Jak doszło do
sytuacji, gdzie na krańcach terytorium europejskiego rozpoczęło się samowolne
przekraczanie granic, brak kontroli i ogólny chaos? Odpowiedź jest prosta. Grecja i
Włochy, nie radząc sobie z napływem tak dużej ilości imigrantów, pozwalały, aby
przedostawali się oni przez granicę dalej – w głąb Europy. Władze i pracownicy
urzędów okazali się bezsilni wobec skali zjawiska. Macedonia uczyniła podobnie.
Początkowe próby uszczelnienia granic i zapowiedzi przepuszczania osób jedynie z
odpowiednimi

dokumentami

odniosły

odwrotny

do

zamierzonego

skutek95.

Zdesperowani migranci zaczęli się ścierać z macedońskimi służbami policyjnymi.
Doprowadziło to do nagonek na Macedonię, która po pewnym czasie skapitulowała.
W ten sposób pękła kolejna bariera – imigranci uzyskali swobodny przepływ do Serbii,
a potem ku Zachodniej Europie. Przerzucanie odpowiedzialności na kolejne państwo
stało się powszechne. Tak z dnia na dzień cała Europa stała się otwarta.
Troską, może nie nową, ale na pewno o nowym wymiarze, jest dziś związany z
nielegalnymi imigrantami przemyt. Skuteczne uszczelnienie granic, aby ukrócić ten
95 J. Raubo, Nielegalni imigranci na Starym Kontynencie, dostępne w Internecie:
http://www.defence24.pl/254513,nielegalni-imigranci-na-starym-kontynencienarastajacy-kryzys-grozi-destrukcja-ladu-europejskiego, [dostęp dnia: 11.02.2016].
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proceder jest niemal niemożliwe, gdyż przemytnicy i tak znajdą sposób oraz drogę
przerzutu ludzi. Dostają oni za to spore wynagrodzenie – mówi się, że od 1000 do
5000 euro. Skąd imigranci mają taką ilość pieniędzy? Przecież uchodźcy to osoby
zagrożone i zazwyczaj biedne. Tymczasem oprócz pieniędzy dysponują najnowszymi
telefonami i oprogramowaniem GPS, w którym zainstalowana jest mapka wytyczająca
drogę do Niemiec i omijająca blokady na szlaku. To jedne z największych
niewiadomych. Do tego dochodzi też (i jest też nawet dużo bardziej zastanawiające)
zorganizowanie migrantów. Pozornie tylko bezładne masy ludzi tak naprawdę
zorganizowane są w 100 – 200 osobowe grupy z liderami96.
Ważną kwestią, pojawiającą się zarówno w rozważaniach polityków, naukowców,
jak i w mediach jest Strefa Schengen. Czy jest zagrożona? Czy przetrwa próbę? Jak
zadbać o jej ochronę? Tak wiele jak pytań w tym temacie jest również odpowiedzi na
nie. Należy jednak wyjść od tak zasadniczej sprawy jak ta, czy Układ z Schengen w
ogóle nadal obowiązuje? Biorąc pod uwagę sytuację graniczną, zasadnym wydaje się
być stwierdzenie, że nie. Jedno z najbardziej podniosłych osiągnięć Europy właśnie
upadło na naszych oczach. Strefa Schengen istnieje tylko na papierze. Z
rzeczywistością nie ma to nic wspólnego.
Kryzys migracyjny stworzył poważne wyzwanie dla europejskiej solidarności oraz
sposobu działania Unii Europejskiej jako organizacji. Migracja, która tylko w ubiegłym
roku osiągnęła liczbę miliona osób, zrodziła potrzebę wypracowania mechanizmów
pozwalających na szybkie opanowanie kryzysu i zapobiegnięcie jego przyszłych
skutków. Niestety pilna potrzeba reakcji na kryzys została zaburzona przez brak
porozumienia między krajami członkowskimi. Mimo to, podejmuje się szereg działań
mających na celu zażegnanie impasu. Należy tu wymienić zaprezentowany przez
Przewodniczącego

Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a

Junckera

Europejski

Program w Zakresie Migracji. Realizacja programów została rozłożona na dwa etapy
– wprowadzenie rozwiązań natychmiastowych (umotywowane wypadkami zatonięć
łodzi

z

imigrantami

na

Morzu

Śródziemnym)

oraz

opracowanie

strategii

długoterminowej. Wśród działań natychmiastowych należy wymienić m.in.: finansowe
wsparcie programów „Tryton” i „Posejdon”; złożenie wniosków dotyczących
wprowadzenia trwałego unijnego systemu przesiedleń osób zidentyfikowanych jako
„potrzebujące międzynarodowej ochrony” z państw spoza Unii w sytuacjach

96 Tamże.
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nadzwyczajnych związanych

z masowym napływem imigrantów; stworzenie

ogólnoeuropejskiego programu relokacji migrantów z państw członkowskich
najbardziej obciążonych ich napływem (przede wszystkim z Grecji i Włoch) do innych
państw UE. Natomiast działania długoterminowe obejmowały ograniczenie czynników
sprzyjających

nielegalnej

migracji,

poprawę

zarządzania

granicami

poprzez

wzmocnieni Frontexu, budowanie silnej polityki azylowej, stworzenie nowej polityki
dotyczącej legalnej migracji. Europejski Program w Zakresie Migracji ma być
realizowany poprzez konkretne działania, określone w kolejnych pakietach
implementacyjnych. Pierwszy z nich, zaprezentowany 27 maja 2015 r., zawierał
propozycje relokacji 40 tys. osób z Grecji i Włoch oraz przesiedlenia 20 tys. osób spoza
UE, plan działań przeciwko nielegalnym przemytnikom ludzi oraz postanowienie
dotyczące potrojenia budżetu na rzecz operacji ratowniczych na morzu. W pakiecie
znalazły się również wskazówki w sprawie pobierania odcisków palców w ramach
procedury rejestracji imigrantów. Drugi pakiet implementacyjny, przedstawiony 9
września 2015 r., obejmował propozycję relokacji kolejnych 120 tys. azylantów z
państw szczególnie dotkniętych ich masowym napływem i utworzenie stałego
kryzysowego mechanizmu relokacji, kwestie związane z listą państw bezpiecznych,
plan działań dotyczących odsyłania imigrantów nieuprawnionych do otrzymania azylu
oraz propozycję utworzenia Funduszu Zaufania dla Afryki, propozycję tworzenia hotspotów. Trzeci pakiet implementacyjny został zaprezentowany 15 grudnia 2015 r.
Dotyczył utworzenia Europejskiej Straży Granic i Wybrzeża, która ma zastąpić agencję
Frontex. Innym pomysłem na walkę z kryzysem była decyzja o zwiększeniu środków
przeznaczonych na zarządzanie kryzysem o 1,7 mld euro. Dostrzeżono również rolę,
jaką w migracyjnym kontekście odgrywa Turcja. W związku z tym podjęto z nią
rokowania, których efektem ma być uszczelnienie granicy turecko-europejskiej.
Zainicjowano też rozmowy z unijnymi krajami, czego rezultatem jest 17-punktowy plan
zarządzania przepływami imigrantów. W roku 2016 Unia Europejska, oprócz realizacji
wcześniejszych zobowiązań, wyznaczyła sobie następujące cele: przywrócenie
normalnego funkcjonowania strefy Schengen, rewizja systemu dublińskiego, pełne
uruchomienie i dalsze rozwijanie systemu relokacji, nadanie pełnej operatywności
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mechanizmowi odsyłania osób nieuprawnionych do uzyskania azylu w Europie oraz
zapewnienie możliwości ich ponownego przyjęcia przez państwa pochodzenia97.
Jednym z najbardziej palących zadań, jakie od początku stało przed UE, było
rozlokowanie uchodźców. 22 września 2015 r. obradujący w Brukseli ministrowie
spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej podjęli ostateczną decyzję o podziale
120 tysięcy nielegalnych imigrantów znajdujących się na terytorium państw
europejskich. Unia Europejska tym sposobem chciała zdjąć ciężar opieki nad
imigrantami z włoskich „pleców” i rozdzielić go między kraje członkowskie. Tak zwany
system kwotowy był wyłomem od procedury dublińskiej. Konwencja Dublińska
stanowi, że wniosek o azyl rozpatrywany jest przez to państwo UE, do którego azylant
przyjechał najpierw. Kraj ten ma być uznany za bezpieczny. Większość imigrantów
jednak nie czeka na decyzję władz państw pierwszego kontaktu, czyli Włoch i Grecji,
lecz podróżuje dalej, najczęściej do Niemiec. Jak można wyczytać na łamach
Defence24 „wielkie kontrowersje wzbudził fakt zmiany stanowiska strony polskiej
względem partnerów z tzw. Grupy Wyszehradzkiej. Czechy, Słowacja, Węgry, a także
Rumunia, były przeciwne odgórnemu narzucaniu jakichkolwiek kwot dotyczących
przyjmowanych nielegalnych imigrantów/uchodźców. Od głosu wstrzymała się również
Finlandia, której wcześniej także nie odpowiadał kształt przyjętych rozwiązań”98.
Zgodnie z projektem Komisji Europejskiej relokacja uchodźców do innych państw
członkowskich odbywać się będzie według obowiązkowego klucza opartego na
obiektywnych i wymiernych kryteriach (40 proc. ogółu ludności, 40 proc. PKB, 10 proc.
średniej liczby wcześniejszych wniosków azylowych, 10 proc. stopa bezrobocia).
Rezultatem kalkulacji są następujące kwoty: Niemcy - 31443, Francja - 24031, Łotwa
- 526 , Hiszpania - 14931, Polska - 9287, Holandia - 3900, Rumunia - 2475, Belgia 4564, Bułgaria - 1600, Chorwacja - 1064,Cypr - 274, Szwecja - 2397, Austria - 3640,
Portugalia - 3074, Czechy - 2978, Estonie - 373, Finlandia - 2398, Litwa - 780,
Luksemburg - 440, Malta - 133, Szwecja - 4469, Słowenia - 631, Słowacja - 1502,
Rumunia - 4646, Niderlandy - 7214. W projekcie wykreślono słowa o obowiązkowym
przyjmowaniu uchodźców oraz o karach dla państw nieuczestniczących w programie.

97 T. Morozowski, Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego,
dostępne
w
Internecie:
https://pl.boell.org/pl/2016/03/01/dzialania-komisjieuropejskiej-wobec-kryzysu-migracyjnego, [data dostępu: 12.03.2016].
98 Polska zgodziła się na przyjęcie 5 tys. uchodźców, dostępne w Internecie:
http://www.defence24.pl/262966,polska-zgodzila-sie-na-przyjecie-5-tys-uchodzcow,
[data dostępu: 13.12.2016].
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Nie zawarto również skomplikowanego algorytmu podziału uchodźców, który Komisja
Europejska proponowała wcześniej. Dodatkowo zawarto zapis o prawie państw do
odmowy przyjęcia konkretnych osób ze względów bezpieczeństwa oraz zgodzie na
kierowanie się przy przyjmowaniu kryterium kulturowym i społecznym, w trosce o
lepszą asymilację uchodźców w społeczeństwie99.
Podstawowym

celem

Unii

Europejskiej

jest

prowadzenie

nowoczesnej

i kompleksowej europejskiej polityki migracyjnej opartej na solidarności. Polityka ta ma
na celu zapewnienie wyważonego podejścia zarówno do migracji legalnej, jak
i nielegalnej. Przesilenie migracyjne uwidoczniło wszelkie niedociągnięcia i luki w tym
prawie. Pokazało, że europejski system azylowy całkiem się nie sprawdza. Liberalizm
stał się numerem jeden wśród pomyłek władz. Niezdecydowanie, brak stanowczych
decyzji i silnych rządów, marna współpraca między członkami UE, nadużywanie
poprawności politycznej – to wszystko również ujrzało światło dzienne. Mimo to, że
działania UE nie przynoszą na razie oczekiwanych skutków, warto się do tego odnieść.
Główne punkty strategii europejskiej obejmują:
 przekazanie co najmniej miliarda euro UNHCR na pomoc dla uchodźców
znajdujących się w obozach na Bliskim Wschodzie;
 pomoc finansową w wysokości 3 mld euro dla Turcji, Libanu i Jordanii;
 ustanowienie stałego mechanizmu relokacji dla wszystkich państw członkowskich;
 ustanowienie tymczasowej klauzuli solidarności;
 stworzenie wspólnego europejskiego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia;
 stworzenie planu działania UE w zakresie powrotów;
 podejmowanie działań dyplomatycznych i politycznych, które pozwolą na
zakończenie konfliktów w Syrii, Libii czy Iraku;
 wzmocnienie dialogu z Turcją, by ograniczyć napływ imigrantów;
 walkę z nielegalnym przemytem ludzi (między innymi poprzez uruchomienie
operacji morskiej EUNAVFOR MED);
 powołanie tzw. hotspotów, by zapewnić identyfikację, rejestrację migrantów i
pobieranie odcisków palców, a jednocześnie wsparcie w zakresie ich relokacji i
powrotów;

99 UE podzieliła uchodźców, było głosowanie, dostępne w Internecie:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/szefowie-unijnych-msw-uzgodnilipodzial-uchodzcow,579199.html, [data dostępu: 12.03.2016].
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 zwiększenie środków Funduszu Powierniczego na rzecz stabilności oraz
ograniczania przyczyn migracji w Afryce;
 zwiększenie tegorocznych budżetów trzech unijnych agencji uczestniczących w
zarządzaniu napływem imigrantów do UE: Frontexu, EASO oraz Europolu100;
 w ramach współpracy z państwami trzecimi podpisano 17 umów o readmisji i 7
umów o partnerstwie na rzecz mobilności101.
Kraje europejskie apelują o wyczerpaniu się zdolności do przyjmowania
nielegalnych imigrantów. Wraz z upływem czasu i rozwojem sytuacji państwa wycofują
się z dotychczasowej polityki „otwartych drzwi” i rozważają różne scenariusze
przyszłych działań. W dyskusjach nad tym tematem przeważają opinie o przywróceniu
kontroli granic, jej uszczelnianiu oraz wzmocnieniu służb odpowiadających za
bezpieczeństwo wewnętrzne. Niektóre kraje opracowały plan radzenia sobie z
kryzysem, który polegał na przeczekaniu, aż fala migracyjna przeleje się z ich państwa
do innego, by potem uszczelnić swoje granice. Pomysłów padło wiele. Warto więc
przyjrzeć się, jakie środki przedsięwzięły kraje europejskie, aby zapewnić
bezpieczeństwo i stabilność.
Niemcy – frontalny przedstawiciel Unii Europejskiej - nie są dziś w stanie stawić
czoła konsekwencjom exodusu. Głównie za postawą Angeli Merkel ich wizerunek
został nadszarpnięty. Początkowy entuzjazm niesienia pomocy przerodził się w
spychanie odpowiedzialności na wszystkich członków UE. Zaskoczone skalą zjawiska
Niemcy nie dysponują wystarczającymi możliwościami lokalowymi i finansowymi.
Władze niemieckie przekształcają wszystkie możliwe budynki w ośrodki dla
uchodźców – są to sale gimnastyczne przy szkołach i same szkoły, opuszczone hotele,
kontenery, buduje się też miasteczka namiotowe. Tych miejsc jednak ciągle jest zbyt
mało. Przykładowo do Berlina trafia 1000 imigrantów dziennie, a tylko cześć z nich
otrzymuje pomoc. Reszta radzi sobie na własną rękę. Na ten moment nie wiadomo ilu
dokładnie imigrantów trafiło do Federacji Niemieckiej. Niepokoić może natomiast fakt,
że około 300 000 osób „zniknęło” z ośrodków dla uchodźców i porusza się po kraju

100 Więcej pod adresem: http://ec.europa.eu/polska/news/150909_sou_pl.htm, [data
dostępu: 13.02.2016].
101 Kalendarium pozwalające zapoznać się z najważniejszymi etapami działań Rady i
Rady Europejskiej mających na celu wypracowanie reakcji UE na presję migracyjną,
dostępne
w
Internecie:
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/migratorypressures/history-migratory-pressures/, [data dostępu: 16.02.2016].
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bez wiedzy władz102. Brak narzędzi, by zapanować nad procederem, spowodował,
że władze niemieckie zdecydowały się na zaostrzenie polityki azylowej.
Przykładem nieudolności niemieckich władz są realia w ośrodkach uchodźczych.
Jest parę kwestii, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, w domach tych
gromadzeni są ludzie różnych narodowości, którzy nie akceptują siebie nawzajem. Z
racji tego na porządku dziennym są bijatyki między uchodźcami. Przepełnienie
ośrodków dodatkowo zaognia sytuację. Po drugie, pomieszczenia są koedukacyjne –
kobiety, dzieci i mężczyźni (stanowiący większość wszystkich mieszkańców) śpią w
tych samych miejscach. Z racji tego dochodzi do wielu przestępstw na tle seksualnym.
Organizacje społeczne takie jak Der Paritatischer, Pro Familia, Landes Frauen Rat czy
LAG alarmują, że kobiety są zmuszane do prostytucji, gwałcone, molestowane albo
bite103. Rozwijają się też inne procedery takie jak nielegalny handel – na obozach
funkcjonują np. sklepiki z jedzeniem. Warto też zaznaczyć, że w organizowanych w
obozach zajęciach nauki języka niemieckiego, angielskiego, przyuczeń do zawodów
itp., bierze udział tylko parę procent migrantów. Świat obiegły też informacje dotyczące
podpaleń obozów. Sprawcami mogą być rodowici Niemcy niechętnie nastawieni do
obcych lub sami mieszkańcy niezadowoleni z warunków. Być może dobrą informacją
jest pęknięcie na początku 2016 r. bariery politycznej poprawności. Wcześniej bowiem
niewygodne informacje były ukrywane przez niemieckie władze i media.

Rycina 1.
Obóz dla uchodźców

102 M. El Ghamari, Europejska schizofrenia. Czas na zdecydowane działania,
dostępne w Internecie: http://www.defence24.pl/296302,europejska-schizofreniaczas-na-zdecydowane-dzialania, [data dostępu: 12.02.2016].
103 Ciężki los kobiet w obozach dla uchodźców, dostępne w Internecie:
http://www.fakt.pl/swiat/niemcy-tragiczna-sytuacja-kobiet-w-obozach-dlauchodzcow,artykuly,583978.html, [data dostępu: 12.03.2016].
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Źródło: www.polishexpress.co.uk, [data dostępu: 13.02.2016].

Jednym z bardziej popularnych krajów, jakie wybierali uchodźcy była Austria. W
ubiegłym roku około 100 tys. osób deklarowało chęć pozostania na jej terytorium. W
kraju tym postanowiono skończyć z polityką bierności. Na początku bieżącego roku
władze austriackie zapowiadały wprowadzenie znaczących limitów akceptacji
wniosków o pozostanie w państwie, składane przez kolejne fale migrantów104.
„Wspomniane kwoty mają być ustalone na cztery lata, a ich wysokość ma być
uzależniona od liczby ludności Austrii, nie przekraczając - we wspomnianym okresie progu 1,5 proc. ogółu Austriaków”105. W październiku 2015 r. mówiło się też o
austriackich planach budowy ogrodzenia w rejonie przejścia granicznego ze
Słowenią106. Austria podjęła się też precedensu sprawdzania akcentów u osób, które
deklarują, że pochodzą z Syrii, Iraku i innych punktów zapalnych na Bliskim
Wschodzie. Ci, którzy skłamali są odsyłani.
W podobnej sytuacji jest Szwecja – to jeden z tych krajów, który teraz odczuwa
konsekwencje polityki „otwartych drzwi”. Zaraz za Niemcami i Austrią, to trzeci
najbardziej obciążony pod względem liczby przybyłych imigrantów kraj. W przeliczeniu
na jednego mieszkańca Szwecja plasuje się na pierwszym miejscu. Szacuje się, że
przybyło tam ok. 160 tys. imigrantów. W obliczu tych wydarzeń tamtejsze władze
zdecydowały się na wprowadzenie kontroli dowodów tożsamości na granicy z Danią.

104 J. Raubo, Austria wzmacnia granice i zaostrza przepisy dla imigrantów. Zwrot w
kryzysie?, dostępne w Internecie: http://www.defence24.pl/295895,austria-wzmacniagranice-i-zaostrza-przepisy-dla-imigrantow-zwrot-w-kryzysie, [data dostępu: 13.02.
2016].
105 Tamże.
106 J. Palowski, Austriacy wybudują „mur” na granicy ze Słowenią. Niemcy będą
deportować Afgańczyków,
dostępne w Internecie: http://www.defence24
.pl/270171,austriacy-wybuduja-mur-na-granicy-ze-slowenia-niemcy-bedadeportowac-afganczykow, [data dostępu: 13.02.2016].
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Firmy transportowe pod groźbą kar pieniężnych zostały zobowiązane do kontrolowania
dokumentów pasażerów107.
Do Finlandii imigranci przybywają z trzech kierunków: Szwecji, Niemiec, Rosji.
Władze tego kraju podjęły zdecydowane kroki w stosunku do nowych realiów.
Przestawiono się na wydawanie pozwoleń tymczasowych, zamiast stałych, które będą
cofane, gdy warunki w krajach pochodzenia ulegną poprawie. Migranci będą też mieli
obowiązek podjęcia pracę. Planowana jest również budowa dwóch nowych ośrodków
uchodźczych108.
Kolejnym krajem, który przedsięwziął starania w obrębie ochrony kraju jest Dania.
Na początku Dania zamknęła swoje granice i połączenia drogowe z Niemcami.
Tamtejsze władze uważały, że imigranci przemieszczają się do Danii po to, by dostać
się do Szwecji, gdzie jest liberalna polityka azylowa109. W styczniu 2016 r. duński
minister ds. integracji Inger Støjberg poinformował, że czterysta osób z sił zbrojnych
Danii (Forsvaret) zostanie przeszkolonych, by móc wspomóc policję w ochronie
granicy z Niemcami. Prawdopodobnie jest to odpowiedź na wcześniejsze
wprowadzenie kontroli na granicy szwedzko-duńskiej110. Dodatkowo w kraju tym
przyjęto reformę prawa azylowego.
W Szwajcarii wobec przybyłych stosuje się zasadę, że „każdy, kto posiada
pieniądze lub kosztowności warte więcej niż 1000 franków szwajcarskich, jest
zobligowany do przekazania wszystkich środków powyżej tej kwoty przedstawicielom
ośrodka, do którego trafi - w zamian za pokwitowanie”111. Pieniądze zostają oddane,
gdy zainteresowani opuszczą Szwajcarię przed upływem 7 miesięcy. Jeśli tego nie
zrobią, pieniądze są wykorzystywane do pokrycia kosztów pobytu uchodźców. Ważną
107 Kryzys migracyjny. Szwecja przedłuża kontrole na granicach, dostępne w
Internecie:
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1590246,Kryzys-migracyjnySzwecja-przedluza-kontrole-na-granicach, [data dostępu: 12.03.2016].
108 Finlandia zaostrza przepisy migracyjne, dostępne w Internecie:
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-imigranci-z-afryki/informacje/news-finlandiazaostrza-przepisy-migracyjne,nId,1935545, [data dostępu: 13.02.2016].
109 Dania zamyka granicę z Niemcami z powodu napływowi imigrantów z Afryki,
dostępne w Internecie: http://ndie.pl/dania-zamyka-granice-z-niemcami-z-powodunaplywowi-imigrantow-z-afryki/, [data dostępu: 12.02.2016].
110 M. Dura, Dania zwiększa kontrolę na granicy z Niemcami Początek końca strefy
Schengen?, dostępne w Internecie: http://www.defence24.pl/288959,d ania-zwiekszakontrole-na-granicy-z-niemcami-poczatek-konca-strefy-schengen, [data dostępu:
12.02.2016].
111 Szwajcaria zabiera uchodźcom pieniądze, dostępne w Internecie:
http://www.rp.pl/Uchodzcy/160119543-Szwajcaria-zabiera-uchodzcompieniadze.html, [data dostępu: 12.02.2016].
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informacją jest też to, że w marcu tego roku rząd Szwajcarii przedstawił projekt
przepisów jednostronnie ograniczających liczbę wpuszczanych do kraju imigrantów.
U naszych sąsiadów także pojawiają się pewne obawy, które motywują do
konkretnych działań. W styczniu tego roku Litwa po stwierdzeniu zwiększenia
aktywności na nowym szlaku, który przemierzają imigranci, by dostać się do
Skandynawii, wzmocniła ochronę swoich granic, w tym również z Polską112.
Bałkany to region Europy obejmujący następujące kraje: Grecja, Macedonia,
Albania, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra, Kosowo, Bośnia i Hercegowina.
Znakomita większość z nich już od kilku miesięcy zmaga się z problemem tysięcy
osób, które nielegalnie starają się przez ich terytorium dostać do krajów UE. Szlak
bałkański jest najczęściej wybieranym wśród imigrantów, chcących dostać się do
Niemiec lub Austrii. Sytuacja na bałkańskich granicach niezmiennie zagraża
bezpieczeństwu wewnętrznemu tych krajów. Granice są obstawione przez wojska,
policję i straż graniczną. Pejzaż miast przemienił się nie do poznania – niegdyś zielone
parki to obecnie wyodrębnione place, na których ustawione są białe kontenery, a w
nich tysiące chcących ruszać dalej osób. Ludzie są już zmęczeni takim widokiem, jak
i całym kryzysem. Kraje bałkańskie są małe i biedne. Jeszcze nie zdążyły w pełni
podnieść się po niedawnej wojnie. Co prawda sytuacja w okresie zimowym trochę się
uspokoiła, ale pewne jest, że gdy tylko pogoda ulegnie poprawie, do Europy przypłynie
kolejna fala migrantów Warte podkreślenia jest to, że kraje bałkańskie uzależniają
swoje ruchy polityczne od decyzji Austrii i Niemiec. Są świadomi, ze w momencie
zamknięcia niemieckich i austriackich granic uchodźcy na stałe mogą zostać na
Bałkanach. Ciągłe wrzenie w kotle bałkańskim spowodowane kryzysem doprowadza
kraje Półwyspu do podejmowania radykalnych decyzji. Brak skutecznej pomocy ze
strony Unii Europejskiej dodatkowo niecierpliwi te państwa.
Grecja jest krajem pierwszego kontaktu migrantów z Europą. W związku z tym
narażona jest na najwyższe zagrożenie bezpieczeństwa. W grudniu Biuro Wysokiego
Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) opublikowało raport, z którego
wynika, że drogą morską do Europy w 2015 roku przybyło ponad milion migrantów.
Spośród nich nieco ponad 844 tys. przybyło do Grecji, prawie 153 tys. do Włoch, a 105
osób - na Maltę. Według najnowszych szacunków UNHCR codziennie na greckie
112 Litwa wzmacnia ochronę granic, w tym z Polską, dostępne w Internecie:
http://www.defence24.pl/260509,litwa-wzmacnia-ochrone-granic-w-tym-z-polskacoraz-wiecej-uchodzcow, [data dostępu:11.02.2016].
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wyspy przedostaje się z Turcji ok. 3000 osób. Na początku kryzysu był to kraj
tranzytowy, gdyż władze przepuszczały przybyszów w głąb UE. Przez decyzję
Macedonii Grecja stała się „krajem pobytu”. Stałym strapieniem Aten jest
nieszczelność granicy z Turcją, skąd nieprzerwanie płyną imigranci113. Kraje
europejskie są zgodne, że priorytetem jest pomoc dla Grecji w zabezpieczeniu
zewnętrznej granicy UE.
Wykres 4.
Liczba miesięcznych przepraw do Grecji drogą morską

Źródło: www.unhcr.pl, [data dostępu: 18.02.2016].

Mapa 4.
113 M. El Ghamari, Europa pogrąża się w chaosie, dostępne w Internecie:
http://www.defence24.pl/317750,europa-pograza-sie-w-chaosie-granica-macedoniizaatakowana-przez-imigrantow, [data dostępu: 12.03.2016].
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Trasa imigrantów przybyłych do Grecji drogą morską

Źródło: Migrant arrivals in Greece by sea, www.unhcr.pl, [data dostępu:12.03.2016]
Wykres 5.
Liczba imigrantów w Grecji, ich narodowość i płeć (2016)

Źródło: Greek tragedy, www.unhcr.pl, [data dostępu:19.03.2016].

88

Bułgaria, podobnie jak reszta krajów, również wprowadziła w życie nadzwyczajne
zabezpieczenia. Bułgarski premier Bojko Borysow zatwierdził plan rozmieszczenia
tysiąca żołnierzy na granicy z Turcją. Zapewniono jednak, że wobec nielegalnych
imigrantów nie będzie użyta przemoc. Owa granica była już zresztą rok wcześniej
zabezpieczana 30-kilometrowym ogrodzeniem. Teraz przedłużono je o kolejne 130
km. Podniesiono także kary za przemyt ludzi114. Macedonia jest pierwszym krajem
na tzw. bałkańskim szlaku migracyjnym, którym osoby przybywające przez Turcję do
Grecji podążają na zachód lub północ Europy. Po nieudanych próbach ochrony swoich
terytoriów 24 lutego 2016 r. zamknięto granicę Macedonii z Grecją. Władze
zadecydowały również, że będą przepuszczać tylko 300 osób dziennie. Wskutek tej
decyzji po stronie greckiej utknęło 25 tys. uchodźców, którzy chcą przedostać się do
Niemiec115. Powodem niepokoju są działania Austrii, Serbii, Chorwacji i Słowenii116,
które zamykają się w celu ochrony. Wymienione kraje oraz Macedonia i Węgry
obecnie znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Europa zdaje sobie z tego sprawę.
Pomoc jednak nie jest taka prosta – powinna być rozszerzona na takie kraje jak Grecja.
Słowenia jest kolejnym krajem na bałkańskiej trasie, co niesie ze sobą oczywiste
konsekwencje. Władze Lublany są wyczerpane i wprowadzają kolejne zaostrzenia.
Między innymi dodano nowe przepisy upraszczające procedurę odmowy przyznania
azylu i ograniczające finansową pomoc dla azylantów. Ponadto zadecydowano, że
wstęp na terytorium Słowenii będzie dozwolony jedynie dla tych, którzy zamierzają
ubiegać się o azyl natychmiast po przekroczeniu granicy lub osoby z wyraźnymi
potrzebami humanitarnymi. Identyczne restrykcje zastosowano w Chorwacji117.
Powagę sytuacji w Słowenii najlepiej oddadzą zdjęcia. Warto zaznaczyć, że podobnie
jest na całym szlaku bałkańskim.

114 W środę szczyt UE ws. uchodźców, dostępne w Internecie:
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-srode-szczyt-ue-w-sprawieuchodzcow?refererPlid=5227804, [data dostępu: 12.02.2016].
115 Macedonia zamknęła granicę z Grecją, dostępne w Internecie:
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/924262,macedonia-grecja-kryzysmigracyjny.html, [data dostępu: 12.03.2016].
116 J. Raubo, Austria…, dz. cyt.
117 Koniec marszu migrantów? Słowenia i Chorwacja zamykają granice, dostępne w
Internecie:http://niezalezna.pl/77415-koniec-marszu-imigrantow-slowenia-i-chorwacja
-zamykaja-swoje-granice, [data dostępu: 12.03.2016].
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Rycina 2.
Uchodźcy podczas podróży

Źródło: Uchodźcy w Słowenii, www.tvp.pl, [data dostępu: 23.03.2016].
Rycina 3.
Uchodźcy podczas podróży

Źródło: Uchodźcy w Słowenii, www.tvn.pl, [data dostępu: 23.03.2016].

90

Najtwardszym przeciwnikiem przyjmowania obcokrajowców są Węgry. Władze w
Budapeszcie

podjęły

szereg

środków

w

celu

zachowania

bezpieczeństwa

wewnętrznego: budowa muru na granicy z Serbią, nieprzyjmowanie osób
ubiegających się o azyl, które nie złożą wcześniej odpowiedniego wniosku w Serbii,
rozmieszczenie wojsk i policji na krańcach terytorium, zwiększenie kary za nielegalne
przekroczenie granicy do 3 lat więzienia (kara może wynosić do 5 lat, jeśli osoba
przekraczająca granicę jest uzbrojona lub zniszczy przy tym ogrodzenie graniczne),
deklaracja gotowości wprowadzenia stanu kryzysowego118.
Ewenement w tej europejskiej układance przerzucania odpowiedzialności i
balansowania na granicy poprawności politycznej stanowi Francja. Otóż ten kraj ma
obecnie dużo mniejsze bolączki związane z kryzysem. Wcześniej światło dzienne
ujrzała niewygodna afera wokół tzw. „Nowej Dżungli”. Francuskie MSW płaciło około
8 milionów euro za korzystanie z wynajętego prywatnego samolotu, którym rozsyłano
koczujących w obozach w Calais uchodźców do innych miast kraju119. Teraz jednak
imigranci dokładnie wiedzą, że muszą omijać to państwo. Przedostanie się przez
francuskie granice jest dużo bardziej niebezpieczne niż gdzie indziej. Jak twierdzi dr
Magdalena El Ghamari: „polityka francuskiej marynarki jest bardzo brutalna”.
Wszystko jednak jest owinięte w woalkę milczenia
2.4. Kraje arabskie wobec napływu uchodźców do Europy
Postawa krajów arabskich wobec napływu uchodźców do Europy jest
zagadnieniem niezwykle ciekawym. Jak wiadomo imigranci zamiast wybrać obszary
bliższe kulturowo, wybrali te o całkowicie odmiennej mentalności. Zmuszeni przez
wojnę, biedę, głód i tyranię ludzie, szukają lepszego życia na Starym Kontynencie. W
mediach często zadawane jest pytanie: „Dlaczego”? Odpowiedź jest niezwykle
logiczna. Posłużę się tu kolokwializmem: „Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o
pieniądze”. W tym wypadku reguła jest w stu procentach trafiona. Omawiane kraje są
jednymi z bogatszych. Arabia Saudyjska, Jordan, Liban – tam chęć utrzymania
118 Węgry zaostrzają prawo. Więzienie za nielegalne przekroczenie granicy, dostępne
w Internecie: http://www.defence24.pl/259010,wegry-zaostrzaja-prawo-wiezienie-zanielegalne-przekroczenie-granicy, [data dostępu: 12.02.2016].
119 M. Gładysz, Rząd wynajął za 8 mln euro prywatny samolot dla imigrantów,
dostępne w Internecie: http://www.rmf24.pl/raporty/raport-fala-uchodzcow/najnowszefakty/news-rzad-wynajal-za-8-mln-euro-prywatny-samolot-dlaimigrantow,nId,1906235, [data dostępu: 12.02.2016].
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wysokiego poziomu finansowego wygrała z humanitaryzmem. Jak twierdzi dr El
Ghamari, przyjęli oni politykę zero jedynkową. Albo wszystkich. albo nikogo. Wybrali
nikogo. Utrzymanie tysięcy imigrantów jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym.
Jest to wyzwanie, nie na rok czy dwa, tylko na najbliższe kilkanaście lat. Dodatkowo
należy odhaczyć zagrożenie bezpieczeństwa. Ataki na tle seksualnym takie jak w
Kolonii120, nienawiść rodowitych mieszkańców za odbieranie im świadczeń
państwowych,

tworzenie

się swoistych

gett

– bazując

na wcześniejszych

doświadczeniach, kraje arabskie uniknęły tego wszystkiego, co spotkało i nadal będzie
spotykać Europę. Praktyka w przyjmowaniu uchodźców pokazuje także, że osoby z
kręgu kultury arabsko – muzułmańskiej niechętnie się asymilują. Za przykład może tu
posłużyć Francja, Szwecja czy Niemcy. „Kraje Zatoki Perskiej od dawna były bardzo
ostrożne w otwieraniu swoich granic dla uchodźców. W Katarze czy Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, gdzie miejscowe populacje są w mniejszości, nawet 30 tys.
imigrantów może zaburzyć równowagę demograficzną” - uważa Michael Stephens,
specjalista ds. Bliskiego Wschodu w Royal United Services Institute for Defense and
Security Studies. Państwa te mają stosunkowo małą powierzchnię i są słabo
zaludnione, a ich struktura narodowościowa ma bardzo skomplikowany charakter.
„Co ważniejsze, kraje te nie są jedynie postronnymi obserwatorami sytuacji
rozgrywającej się w Syrii, która rzutuje kryzysem imigracyjnym na Europę. Arabia
Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt w różnym stopniu
inwestowały w syryjski konflikt, poprzez finansowanie i zbrojenie sił bojowników oraz
ugrupowań islamistycznych walczących z reżimem syryjskiego prezydenta Bashara
Al-Assada”121. Tym bardziej więc powinny czuć się zobligowane, by stanąć ramię w
ramię z UE. Według statystyk, spośród ponad 4 mln Syryjczyków, którzy uciekli ze
swego kraju w obawie przed wojną, do tej pory ok. 1,9 mln znalazło schronienie
w Turcji, 1,1 mln w Libanie, ponad 600 tys. w Jordanii, ok. 250 tys. w Iraku (zwłaszcza

120 Niemcy, Ataki na kobiety, dostępne w Internecie: http://www. tvn24.pl/wiadomoscize-swiata,2/niemieckie-media-ataki-imigrantow-na-kobiety-w-kolonii-ihamburgu,608198.html, [data dostępu: 13.02.2016].
121 W. Święcicka-Salwin, Najbogatsze kraje arabskie nie robią nic na rzecz
uchodźców z Syrii, dostępne w Internecie: http://www.nowastrategia.org.pl/
najbogatsze-kraje-arabskie-nie-robia-nic-na-rzecz-uchodzcow-z-syrii/, [data dostępu:
16.02.2016].
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w północnej jego części), oraz ponad 100 tys. w Egipcie122. Jednakowoż patrząc na
ich możliwości, pomoc jest raczej na mizernym poziomie.
Stwierdzenie, że kraje arabskie w ogóle nie pomagają uchodźcom, nie jest do
końca trafione. Owszem, teraz możliwość wybrania tych obszarów jest zablokowana,
lecz należy pamiętać o ich wcześniejszych gestach. Kraje Zatoki Perskiej
przekazywały pieniądze dla ośrodków uchodźczych w Jordanii i Libanie. Zdarzało się
też, że kilka państw dało Syryjczykom możliwość przedłużonego pobytu i podjęcia
pracy123. „Od początku rewolty przeciwko reżimowi Al-Assada Królestwo Jordanii
przyjęło na swoim terytorium około 130 tys. uchodźców”124.
Nie tylko w Europie jednak potępia się obojętność tamtejszych regionów. Tak
angielskojęzyczna gazeta katarska Gulf Times skrytykowała bogate państwa Zatoki:
„Tysiące Austriaków trzymało plakaty […], mówiące, że będą szczęśliwi, jeśli uchodźcy
osiedlą się wśród nich. W małym niemieckim mieście ludzie otworzyli swoje domy dla
Syryjczyków. […] Natomiast, bogate w gotówkę kraje Zatoki nie wydały nawet
wspólnego oświadczenia o kryzysie – jeszcze mniej mówi się tam o strategii pomocy
migrantom, którzy w dodatku w większości są muzułmanami. […] W tej części świata
cisza jest […] ogłuszająca”125.
Ważnym elementem w układance jest najgroźniejszy wytwór dzisiejszych czasów,
czyli Państwo Islamskie. ISIL oficjalnie oświadczyło, że jest przeciwne emigracji
muzułmanów oraz wyraziło opinię, że to grzech i działanie zakazane (haram) w
islamie126. Może to być jednak tylko zmylenie przeciwnika. Faktycznie jest tak, że taki
obrót spraw jest na rękę ISIS. Obecny paraliż migracyjny jest wykończeniem Europy
od środka. Może to być degradacja zarówno ekonomiczna jak i społeczna. Ludność

122 M. Martinez, Syrian rufugees: Which countries welcome them, which ones don’t,
dostępne w Internecie: http://edition.cnn.com/2015/09/09/world/welcome-syrianrefugees-countries, [data dostępu: 16.02.2016].
123 Dlaczego zamiast bogatych krajów arabskich imigranci wybierają Europę?,
dostępne w Internecie: http://forsal.pl/artykuly/892181,dlaczego-zamiast-bogatychkrajow-arabskich-imigranci-wybieraja-europe.html, [data dostępu: 16.02.2016].
124 Po incydencie granicznym Jordania rozmieszcza swoje oddziały na granicy z
Syria, dostępne w Internecie: http://www.defence24.pl/15446,po-incydenciegranicznym-jordania-rozmieszcza-swoje-oddzialy-na-granicy-z-syria, [data dostępu:
11.02.2016].
125 Gulf Times (Qatar) wrzesień 2015, nr. 2.
126 T. Otłowski, Kto naprawdę stoi za falą migrantów szturmujących Europę?,
dostępne w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Kto-naprawde-stoi-zafala-migrantow-szturmujacych-Europe,wid,17860501,martykul.html, [data dostępu:
15.02.2016].
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odchodzi ku prawicowym poglądom, szerzy się nacjonalizm, ekstremizm religijny,
fanatyzm, niezadowolenie, nastroje się radykalizują – Państwo Islamskie tym się
karmi. Jest to idealne podłoże, by rekrutować nowych europejskich bojowników Daesh.
Europejscy politycy mają świadomość, iż państwa afrykańskie również stanowią
ważny ośrodek walki z kryzysem migracyjnym. Takowa współpraca jest kluczowa w
walce z obecnym impasem. W dniach 11-12 listopada 2015 r. odbył się szczyt w
Valletcie w sprawie migracji, który jest dobrym początkiem zażegnania regresu.
Spotkali się tam europejscy i afrykańscy przywódcy w celu zacieśnienia współpracy i
zajęcia się bieżącymi wyzwaniami i możliwościami związanymi z migracją. „Punktem
wyjścia było uznanie, że migracja to wspólny problem państw pochodzenia, państw
tranzytu i państw docelowych. UE i Afryka w duchu partnerstwa szukały wspólnych
rozwiązań wspólnych problemów”127. Przywódcy uczestniczący w szczycie przyjęli
deklarację polityczną i plan działania, których celem jest:


eliminacja

pierwotnych

przyczyn

nieuregulowanej

migracji

i

czynników

zmuszających ludzi do opuszczania miejsc zamieszkania;


zacieśnienie współpracy w zakresie legalnej migracji i mobilności;



zwiększenie ochrony migrantów i osób ubiegających się o azyl;



zapobieganie nieuregulowanej migracji, przemytowi migrantów i handlowi ludźmi
oraz walka z tymi zjawiskami;



zacieśnienie współpracy w zakresie powrotów, readmisji i reintegracji;



wprowadzenie 16 inicjatyw, które mają zostać zrealizowane przez końcem 2016
r.;



uruchomiono nadzwyczajny fundusz powierniczy na rzecz stabilności oraz
eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i przesiedleń w Afryce.
Niewątpliwe Unia Europejska jest świadoma potęgi państw arabskich. Ich pomoc

na pewno zmieniłaby kierunek rozwoju kryzysu migracyjnego. Niestety póki co, nie ma
żadnych przesłanek by na takową liczyć.

127 Dostępne w Internecie: http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/internationalsummit/2015/11/11-12/, [data dostępu: 12.02.2016].
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ROZDZIAŁ 3
DETERMINANTY OBECNEGO KRYZYSU MIGRACYJNEGO
W EUROPIE
Wojny zaczynają się, kiedy chcesz, ale nie kończą się, kiedy prosisz.
Niccolò Machiavelli

3.1.

Rezultat interwencji USA w Iraku i Afganistanie

Determinanty obecnego kryzysu w Europie są ściśle związane ze sporami
mającymi miejsce w takich krajach jak Irak (Bliski Wschód), Afganistan (Azja
Środkowa), Libia (Afryka Północna), Egipt (Bliski Wschód), Tunezja (Afryka Północna),
Syria (Bliski Wschód), Erytrea (Afryka Wschodnia), była Jugosławia (Półwysep
Bałkański). Tym samym są to kraje, z których pochodzi najwięcej imigrantów.
Jako niepodważalną prawdę można uznać fakt, że mający miejsce w ubiegłym
roku kryzys migracyjny, jest wynikiem wielu krwawych konfliktów w Azji, Afryce i na
Bałkanach. W przeciwieństwie do świata Zachodu – gdzie od II Wojny Światowej
panuje względny pokój – te dwa kontynenty nieustannie są wciągane w wir wojny. Z
kolei Półwysep Bałkański próbuje zmierzyć się z piętnem wielu lat krwawych
zamieszek.
Punktem wyjścia do rozważań na temat interwencji Stanów Zjednoczonych w
Afganistanie są ataki na World Trade Center w Nowym Yorku i siedzibę Departamentu
Obrony w Waszyngtonie z 11 września 2001 roku. Tragedia ta wywarła historyczne
piętno w pamięci każdego człowieka na ziemi. Szczególnie w Amerykanach, którzy z
całą determinacją rozpoczęli nieustępliwą „krucjatę przeciwko terroryzmowi”. Pełniący
wtedy rolę prezydenta - George Bush, pokazał się jako zdecydowany przywódca. W
swoim przemówieniu mówił o podziale świata na tych, którzy są z USA i tych, którzy
są po stronie terrorystów. Dla większości decyzja była prosta – wsparcie i pomoc
nadeszły z różnych stron globu. Kraje w tamtym czasie zapomniały o bieżących
konfliktach politycznych i zjednoczyły się.
Reakcja Sojuszu Północnoatlantyckiego była natychmiastowa. Już po 24
godzinach po ataku miał miejsce ewenement, który wcześniej się nie zdarzył. 12
września 2001 r. państwa członkowskie powołały się na Artykuł 5 Traktatu
Waszyngtońskiego, zobowiązującego do kolektywnej obrony państw członkowskich.
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Było to potwierdzenie pełnej solidarności w obliczu światowego zagrożenia
bezpieczeństwa. Na podstawie tego artykułu można było uruchomić działania Sojuszu.
Organizacja Narodów Zjednoczonych zareagowała równie szybko i zdecydowanie.
12 września 2001 r. wydano rezolucję nr 1368, w której zobowiązano wszystkie
państwa członkowskie do uniemożliwienia terrorystom przemieszczania się,
przelewania funduszy, planowania operacji oraz utrzymania różnych form wsparcia, a
także współdziałania w celu wymierzania sprawiedliwości terrorystom. 13 września
2001 r. podpisano następną rezolucję nr 1373, zgodnie z którą państwa miały za
zadanie pociągać do odpowiedzialności karnej wszystkie osoby i organizacje
finansujące terroryzm, zamrożenie rachunków bankowych osób podejrzanych
o działalność terrorystyczną oraz powstrzymanie się od udzielania pomocy podmiotom
zaangażowanym w czynności związane z terroryzmem.
Warto zauważyć, że zamachy na World Trade Center były nowym rodzajem wojny.
Wcześniej przeciwnik był innym podmiotem prawa międzynarodowego, który poprzez
atak realizował swoje interesy narodowe. Wówczas pojawił się nowy, bliżej
nieokreślony wróg. Nie posiadał on podmiotowości, co znacznie utrudniało
konfrontację – jaki odwet zastosować, kiedy nie wiadomo przeciwko komu się walczy?
Jego celem stała się nowa grupa ludności – cywile. Motywy, które kierowały
postępowaniem nieprzyjaciela również się zmieniły – próba wywołania strachu wśród
ludności, aby osiągnąć cele polityczne i zmusić aparat władzy do spełnienia żądań.
Wraz z początkiem wieku pojawiło się zjawisko wojny nowej generacji128.
Dowody przypisujące odpowiedzialność za ataki na WTC terrorystom pojawiły się
już następnego dnia. 20 września 2001 r. Biały Dom ogłosił, iż za zamachem stoi
Osama bin Laden i Al-Kaida. Na celowniku USA znaleźli się afgańscy Talibowie. O ich
powiązaniach z siatką terrorystyczną donosiły raporty jeszcze sprzed 11 września
2001 r. Wiadomo też było, że ścigany w latach 90-tych, w związku z oskarżeniami o
terroryzm, Osama bin Laden otrzymał pomoc i schronienie właśnie od przywódców tej
mniejszości. Władze Stanów Zjednoczonych zapewniały, że grupa ta związana jest
tragedią. Na podstawie tych dowodów, rząd USA zdecydował się na wysłanie Talibom
ultimatum z następującymi żądaniami:


przekazanie USA przywódców Al.-Kaidy przebywających na terenie Afganistanu;

128 W. Malendowski, (red), Spory – konflikty zbrojne – terroryzm, Wydawnictwo
Naukowe INPiD UAM, Poznań 2006, s. 311-318.
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uwolnienie wszystkich obcokrajowców przebywających w afgańskich więzieniach;



zapewnienie ochrony dziennikarzom, dyplomatom i pracownikom organizacji
międzynarodowych znajdujących się na terenie Afganistanu;



zamknięcie obozów treningowych dla terrorystów na obszarze Afganistanu;



pozwolenie na nieograniczoną inspekcję przeprowadzoną przez USA na terenie
Afganistanu129.
21 września 2001 r. przedstawiciele Talibów w ambasadzie w Pakistanie odrzucili

ultimatum Busha. Uznano, że brak jest jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie
powiązań Talibów z zamachami. Późniejsze rozmowy między stronami nie przyniosły
pokojowych rezultatów. Wręcz przeciwnie, Stany Zjednoczone przekonały się o
słuszności swoich decyzji130. Stanowiska Talibów było zmienne a wysuwane
propozycje nie satysfakcjonowały drugiej strony. Warunki USA nie podlegały
negocjacjom. Zapadła decyzja o ataku zbrojnym.
Przygotowania do wojny odbywały się dwutorowo. Pierwszym punktem planu było
uzyskanie jak najszerszego wsparcia dyplomatycznego, drugim – przygotowanie
militarne. USA zdobyły nie tylko poparcie NATO i ONZ, ale również szeregu innych
organizacji międzynarodowych. Do grona sprzymierzeńców należeli: Unia Europejska,
Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państwa Arabskich, Organizacja Jedności
Afryki, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Sprawa zyskała
poparcie międzynarodowe. Było to niezwykle ważne w kontekście nadzwyczajnych
środków podejmowanych przeciwko sprawcom ataku131. Ze strategicznego punktu
widzenia, równie ważne znaczenie miało uzyskanie poparcia krajów muzułmańskich:
Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Libanu, Maroka, Iranu oraz Pakistanu. Według USA
ważnym dokonaniem było przekonanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii
Saudyjskiej do cofnięcia uznania Afganistanu za państwo. Ceniono też współpracę z
Rosją czy Chinami. Na podstawie Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego Stany
Zjednoczone zaprosiły wszystkich członków NATO do wspólnej operacji. Był to jeden
z elementów planu o wymiarze militarnym.

129 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 276-277.
130 Tamże.
131 W. Malendowski, Spory…, dz. cyt., s. 311-318.
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Podjęcie decyzji o zlikwidowaniu Al-Kaidy spowodowało przeprowadzenie operacji
Trwała

Wolność,

następnie

powołanie

Międzynarodowych

Sił

Wsparcia

Bezpieczeństwa w Afganistanie, a także misji szkoleniowej NTM-A132.
Operacja Trwała Wolność (ang. Enduring Freedom) rozpoczęła się 7 października
2001 r. Jedną z podstaw do przeprowadzenia ataku był wcześniej wspomniany artykuł
5 Traktatu Waszyngtońskiego. Drugim aktem prawnym był artykuł 51 Karty Narodów
Zjednoczonych mówiący o niezbywalnym prawie do samoobrony indywidualnej lub
zbiorowej w przypadku napaści zbrojnej na któregokolwiek członka Narodów
Zjednoczonych. Kolejnym dokumentem była rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
1368 z 12 września 2001 r., w której główny cel operacji został określony jako
zwalczanie terroryzmu, w tym zniszczenie jego baz i zaplecza na terytorium
Afganistanu. Dodatkowo zamierzano rozbić i rozbroić wojska podległych rządowi
Talibów, schwytać Osamę bin Ladena i innych przywódców Al-Kaidy.
Następnym krokiem była próba stabilizacji sytuacji politycznej i społecznej w
Afganistanie oraz budowa infrastruktury kraju. Konkretyzując, priorytetami było
ustanowienie kontroli nad krajem, zainstalowanie demokratycznych i propakistańskich
rządów oraz zapewnienie warunków odbudowy kraju. Działania w tym kierunku
rozpoczęły się jeszcze w czasie trwania operacji amerykańskiej. W czasie trwającej w
dniach 27 listopada – 5 grudnia konferencji w Bon uzgodniono sprecyzowany plan
odbudowy struktur państwowych. Obejmował on powołanie rządu tymczasowego na
czele

z

Hamidem

Karzajem

oraz

Międzynarodowych

Sił

Wsparcia

Bezpieczeństwa133.
Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ang.) International Security
Assistance Force (ISAF) zostały usankcjonowane prawnie na mocy rezolucji nr 1386
Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 grudnia 2001 r. Dnia 11 sierpnia 2003 r. siły ISAF
przeszły pod kierownictwo NATO. Celem tej struktury było wsparcie Rządu
Tymczasowego w Afganistanie, pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w Kabulu i
jego okolicach, tworzenie i szkolenie afgańskich struktur rządowych i nowych sił
bezpieczeństwa oraz pomoc w odbudowie struktury cywilnej134.

132 M. El Ghamari, Między kulturą a religia. Operacja wojskowe w Iraku i Afganistanie,
Oficyna Wydawnicza MJK, Warszawa 2015, s. 90.
133
R.
Surdacki,
Wojna
w
Afganistanie,
dostępne
w
Internecie:
http://wmeritum.pl/wojna-w-afganistanie/10774, [data dostępu: 23.02.2016].
134 M. El Ghamari, Między…, dz. cyt., s. 91.
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Trzeci element zaangażowania w Afganistanie to misja szkoleniowa NATO – NTMA (ang. Training Mission Afghanistan). Jej formalne powołanie miało miejsce 21
listopada 2009 r. Główne zadania obejmowały wsparcie ISAF oraz sił Stanów
Zjednoczonych (ang. United States Forces Afghanistan, USFOR-A) do momentu
przekazania odpowiedzialności rządowi afgańskiemu. Termin nie mógł przekroczyć 31
grudnia 2014 roku135.
W kontekście niniejszej pracy najważniejsza kwestia dotyczy odpowiedzi na
pytanie: Jakie warunki życia mają Afgańczycy po interwencji Stanów Zjednoczonych?
Należy rozważyć trzy płaszczyzny: sytuację społeczno-polityczną, gospodarczą,
kulturową.
Po wycofaniu się międzynarodowych sił stabilizacyjnych, w kraju nastąpiła zapaść.
Afganistan i jego mieszkańcy nie byli jeszcze w pełni gotowi na samodzielne
funkcjonowanie bez wszechstronnej i szerokiej asysty wspólnoty międzynarodowej.
Kluczową kwestią jest to, że aby dokonać stabilizacji w Afganistanie, potrzeba więcej
czasu, niż się spodziewano. Stany Zjednoczone popełniły katastrofalny błąd, jakim
była zbyt szybka „afganizacja” wojny. Konsekwencją tego jest coraz gorszy stan kraju.
W związku z niestabilną sytuacją polityczną w tym państwie prezydent USA Barack
Obama postanowił niedawno o rezygnacji z wycofania większości żołnierzy
amerykańskich136. Decyzja ta była trudna, aczkolwiek niezbędna z uwagi na to, że
władze afgańskie nie są w stanie sprawować efektywnej kontroli nad terytorium kraju.
Pewnym jest, że politycznym, ekonomicznym i rozwojowym wysiłkom w Afganistanie
musi towarzyszyć obecność militarna.
Jeden z głównych problemów nadal stanowią dążący do utworzenia swojego
emiratu Talibowie. Władze afgańskie muszą ciągle zmagać się z ich kolejnymi
ofensywami w różnych powiatach i prowincjach. Grupa ta zdobyła kontrolę nad
fragmentami terytorium tego państwa. Jej działania są coraz skuteczniejsze.
Dotychczasowe rozmowy między rebeliantami a przedstawicielami władzy nie
przyniosły żadnych satysfakcjonujących sukcesów. Afgańskie wojska i służby
bezpieczeństwa są bezradne. Władza centralna jest bardzo słaba, struktury lokalne są
z kolei silne, co oznacza, że aparat państwowy jest sparaliżowany.

135 Tamże, s. 93.
136 Zawadzki M., Obama nie spełni obietnicy. Amerykanie zostają w Afganistanie,
dostępne w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75477,19031304,obama-nie-spelniobietnicy-amerykanie-zostaja-w-afganistanie.html, [data dostępu: 23.02.2016].
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Jednak to nie tylko Talibowie stanowią przeszkodę na drodze do stabilizacji. W
państwie trwa ciągła przepychanka w walce o przywództwo pomiędzy Abdullahem i
Ghanim. Przez to pogłębia się kryzys polityczny. Innym rezultatem amerykańskiej
inwazji jest rozbudowanie bezpiecznego sanktuarium dla działań islamistycznej
międzynarodówki terrorystycznej. Ponadto, kraj ten nadal jest targany etnicznowyznaniowymi

sporami.

Starania

wprowadzenia

przemian

w wymiarze

ekonomicznym, politycznym i bezpieczeństwa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów
– nie udało się wprowadzić pokoju i pojednania między mieszkającymi tam ludami.
Pod względem ekonomicznym kraj również upada. Kondycja gospodarki
afgańskiej ma się coraz gorzej. Co więcej, według ekspertów nie ma większych szans,
że sytuacja ulegnie szybkiej poprawie. Dużą słabością ekonomii tego kraju jest brak
kadr. Poczucie zagrożenia sprawiło, że z kraju wyemigrowało wielu zamożnych i
wykształconych Afgańczyków. Ponadto poziom edukacji jest bardzo niski – 68%
obywateli to analfabeci.
Podsumowując, dzisiejszy Afganistan nie znajduje się w dużo lepszej pozycji niż
w momencie, kiedy był u progu interwencji amerykańskiej. Przyszłość tego kraju stoi
pod znakiem zapytania. Wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy w stanie wyciągać
wnioski z historii.
Drugim determinantem omawianego zagadnienia jest interwencja Stanów
Zjednoczonych w Republice Iraku. Zaangażowanie to, znane też jako druga wojna w
Zatoce Perskiej, rozpoczęło się 20 marca 2003 roku, a zakończyło w 2011 roku. Istotne
znaczenie jednak mają też lata poprzedzające ów konflikt. Podłoże sporu w Iraku
związane jest z kilkoma elementami.
Pierwszym z nich jest iracka agresja na Kuwejt zapoczątkowana 2 sierpnia 1990
r. Saddam Husajn – sprawujący władzę dyktatorską od 1979 r. iracki przywódca –
posunął się do tego, by zająć złoża ropy naftowej i zmniejszyć skutki kryzysu, w jakim
pogrążył się jego kraj w wyniku wojny iracko-irańskiej. Jako uzasadnienie tego ataku
podano konieczność utworzenia państwa opartego na historycznych granicach i
utworzenia wolnego wyjścia z Zatoki Perskiej137. Mając nadzieję na cichą interwencję,
Irak wykorzystał fakt zachodzenia olbrzymich zmian na arenie międzynarodowej, tj.
upadek ZSRR i zjednoczenie Niemiec. Świat jednak zareagował zdecydowanie,
jednomyślnie i co najważniejsze - negatywnie. Wyrazem tego była wydana 6 sierpnia

137 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne…, dz. cyt., s. 243.
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1990 r. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucja nr 661, która zakazywała handlu
z Irakiem, zawiesiła połączenia lotnicze i zamroziła aktywa irackiego rządu za granicą.
Powołano też specjalną komisję nadzorującą sankcje. Za zgodą ONZ powstała
również koalicja antyiracka138. Po odrzuceniu przez Bagdad rezolucji ONZ i
niepowodzeniu międzynarodowych mediacji, 17 stycznia 1991 r. rozpoczęto operację
„Pustynna Burza”. Po usunięciu wrogich wojsk z Kuwejtu i bezwarunkowej kapitulacji
Iraku 28 stycznia zakończono działania wojenne. 28 lutego 1991 roku prezydent
George H.W. Bush ogłosił zwycięskie zakończenie wojny i wyzwolenie Kuwejtu, a 3
marca Saddam Husajn przyjął warunki rozejmu. Konsekwencje konfliktu, zwanego
pierwszą wojną w Zatoce Perskiej, były dla Iraku bardzo dotkliwe: wypłacenia
odszkodowań za szkody spowodowane w Kuwejcie, nałożenie na kraj embargo na
handel, ograniczenie sprzedaży irackiej ropy naftowej, przymus zniszczenia broni
masowego rażenia. Wszystko to doprowadziło do pogłębienia się kryzysu i skrajnego
wyniszczenia kraju.
Drugim elementem jest stałe napięcie w relacjach Bagdad-Waszyngton oraz
nieufność USA wobec działań Republiki. Dotyczyło to zwłaszcza obszaru rozbrojenia
nuklearnego, gdzie Irak naruszał rezolucje ONZ w tej sprawie. Po przedłużeniu sankcji
ekonomicznych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, Irak zerwał współpracę z
inspektorami ONZ, co było podstawą do przeprowadzenia w roku 1998 operacji
„Pustynny Lis”. Następny impas w stosunkach nastąpił w 1993 r., kiedy to po
nieudanym

zamachu

na

byłego

prezydenta

George’a

Busha,

Amerykanie

przeprowadzili atak rakietowy na centra dowodzenia i siedzibę irackiego wywiadu139.
Te, jak i wiele innych niepokojących zdarzeń, wpłynęło na pogorszenia stosunków
między państwami. Jednym z głównych celów Amerykanów stało się obalenie Husajna
lub zmuszenie go do zmiany polityki140.
Jako kolejny element należy wymienić ataki na World Trade Center. Wydarzenia z
11 września 2001 r. są bezpośrednią przyczyną interwencji USA w Iraku. Druga wojna
w Zatoce Perskiej (tak jak uderzenie na afgańskich Talibów) była rezultatem wydanej
przez Stany Zjednoczone batalii wobec państw wspierających terroryzm lub
usiłujących pozyskać broń masowego rażenia. W 2002 r. G. Bush określił Irak jako
138 W skład koalicji antyirackiej weszły, między innymi: USA, Wielka Brytania, Arabia
Saudyjska, Polska, Czechy.
139 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne…, dz. cyt., s. 244-245.
140 A. Bartnicki, Konflikty współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, s. 178.
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państwo należące do tzw. osi zła, obok Iranu i Korei Północnej. Na sile przybrał też
konflikt wokół realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ względem pozbycia się
broni masowego rażenia. Inspektorzy ONZ wykazywali, iż zalecenia te nie są
właściwie wypełniane141.
Stany Zjednoczone dążyły do jak najszybszego rozwiązania spraw. 20 września
2002 r. ogłoszono nową doktrynę USA, zgodnie z którą Waszyngton miał prawo do
ataku prewencyjnego, czyli inwazji na dowolny kraj w dowolnym momencie w ramach
wojny z terroryzmem. Również we wrześniu doszło do uchwalenia przez Senat i Izbę
Reprezentantów USA rezolucji zezwalającej na użycie sił zbrojnych USA przeciw
Irakowi. Zaraz potem (w listopadzie) Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała rezolucję nr
1441, zgodnie z którą irackim władzom dano 30 dni na ostatecznie zastosowanie się
do wcześniejszych rezolucji ONZ, a w szczególności przedstawienie dowodów
zniszczenia zapasów broni masowego rażenia i dopuszczenie inspektorów ONZ do
wszystkich obiektów na terenie Iraku142.
Dla antyirackiej koalicji legalną podstawą do ataku na Irak był punkt 13 owej
rezolucji, który mówił o bliżej nieokreślonych konsekwencjach w wypadku
niezastosowania się przez Republikę do postawionych warunków. Powodem
przystąpienia sił koalicyjnych do wojny była też realizacja rezolucji ONZ nr 1205143.
Za oficjalny powód ataku podano niepotwierdzone informacje o posiadaniu przez
Husajna broni masowej zagłady. Oprócz tego interwencję tłumaczono potrzebą
eliminacji baz terrorystów. Za główne cele uznano: walkę o poszanowanie praw
człowieka, udzielenie pomocy humanitarnej, obalenie reżimu Husajna i ustanowienie
demokracji.
24 lutego 2003 r. na forum ONZ poddano głosowaniu rezolucję uprawniającą do
zbrojnej interwencji. Poparły ją tylko Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania i
Bułgaria. Przeciw była część stałych członków Rady Bezpieczeństwa – Rosja, Chiny,
Francja. Pośród członków niestałych 7 z 10 również nie zgadzało się na podjęcie
działań militarnych. Wtedy to zaprzestano starań na uzyskanie mandatu ONZ. W
marcu 2003 r. Bush postawił ultimatum, którego rezultatem miało być zrzeczenie się
urzędu przed Husajna i opuszczenie Iraku w ciągu 48 h. Oczywiście warunki te nie
zostały spełnione. Wobec tego prezydent ogłosił fakt zbliżającego się uderzenia na
141 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne…, dz. cyt., s. 246-247.
142 Tamże.
143 M. El Ghamari, Między…, dz. cyt., s. 60-61.

102

Republikę

Iraku144.

Działanie

zostało

uwarunkowane

próbą

zapewnienia

bezpieczeństwa kraju. Niezależnie od stanowiska ONZ, sojuszników NATO i opinii
publicznej Stany Zjednoczone rozpoczęły przygotowania do interwencji. Po ich
zakończeniu

Departament

Stanu

USA

ogłosił

listę

członków

„Koalicji

dla

Niezwłocznego Rozbrojenia Iraku”145.
„Działania militarne oraz cywilne były przeprowadzane w Iraku od 2003 roku.
Konflikt zbrojny, druga wojna w Zatoce Perskiej, rozpoczęła się 20 marca 2003 roku i
trwała formalnie do 1 maja 2003 roku. Działania zapoczątkowane w 2003 roku i
trwające aż do 2008 obejmowały operację Iracka Wolność (ang. Iraqi Freedom), zaś
od 2004 roku do końca 2011 prowadzono w tym rejonie misję treningową NATO
Training Mission – NTM-1, którą kierował Wojskowy Zespół Doradczo-Łącznikowy, tak
zwany Military Advisory Liaison Team – MALT”146.
Stany Zjednoczone operację Iracka Wolność uznały za pełny sukces. W trakcie jej
trwania wykonano główne założenia, czyli przejęto kluczowe punkty w Bagdadzie i
aresztowano osoby powiązane z Husajnem. Oprócz tego zabito dwóch synów
dyktatora, a jego samego stracono w 2006 r. Nie udowodniono jednak, że przyczyny
interwencji były zasadne – nie odnaleziono broni masowego rażenia i dowodów na
współprace S. Husajna z Al-Kaidą. Po zakończeniu działań zbrojnych kraj pogrążył się
w zupełnym chaosie, zapanowało bezprawie. Misje treningowe NATO nie uratowały
tego kraju. Należy stwierdzić, że mimo pewnej poprawy podczas trwania natowskich
działań, interwencja amerykańska spowodowała upadek tego państwa. Irak został
zrujnowany gospodarczo i finansowo. W kontekście społecznym, kulturowym i
politycznym to również wielkie rozczarowanie. Plusem, tak jak w przypadku
Afganistanu, okazał się jedynie wymiar militarny – zdobyto niezbędne doświadczenie
oraz unowocześniono wyposażenie wojskowe147.
Zasadnym jest podkreślenie, że amerykańska ekspedycja wywołała też wielkie
kontrowersje na forum międzynarodowym. Koordynowana przez USA inwazja na Irak
została uznana za bezprawną, gdyż stanowiła pogwałcenie Karty Narodów
Zjednoczonych. Ważnym faktem jest też to, że udział sił koalicyjnych w działaniach

144 W. Malendowski, Spory…, dz. cyt., s. 341-342.
145 Tamże, s. 342-343.
146 M. El Ghamari, Miedzy…,dz. cyt., s. 59.
147 Tamże, s. 62-63.
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prowadzonych na terytorium Iraku wykraczał poza zobowiązania sojusznicze,
wynikające z Traktatu Waszyngtońskiego148.
Podobnie jak w Afganistanie, interwencja Stanów Zjednoczonych w Iraku okazała
się porażką. Kraj ten pogrążył się w chaosie i zmaga się do dziś z wieloma problemami
będącymi następstwem operacji. Dr El Ghamari w swojej analizie jako najważniejsze
skutki amerykańskich działań wymienia: znaczący stopień bezrobocia, przemoc,
korupcję, napięcia między Arabami a Kurdami, konflikty między sunnitami a szyitami,
impas polityczny, zły stan gospodarki, destabilizacja państwa, wpływy partii Baas,
działalności uchodźców irackich, rozwój organizacji rebelianckich i terrorystycznych,
fanatyzm religijny149. Sami Irakijczycy nie są zadowoleni ze zmian, jakie nastąpiły.
Nie wydaje się możliwym, aby stan kraju w najbliższym czasie miał się poprawić.

3.2.

Arabskie rewolucje i upadek reżimów

Zgodnie z definicją określenie Arabska Wiosna Ludów to fala protestów
społecznych toczących się na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej w latach 2010 –
2013. Przyczyną wybuchu rewolucji był szereg czynników społeczno-gospodarczych,
m. in.: niezadowolenie obywateli z warunków życiowych, bezrobocie, rosnące ceny
żywności, korupcja i nepotyzm władz oraz ograniczanie swobód obywatelskich przez
autokratyczne reżimy, a także analfabetyzm i „drenaż mózgów”. Wydarzenia te
określane są jako bezprecedensowe – oto po kilkudziesięciu latach ucisku, biedy i
stanu permanentnej frustracji, arabskie ludy powiedziały „nie”.
3.2.1. Tunezja
Pierwszy przejaw oporu miał miejsce w Tunezji. 17 grudnia 2010 r. bezrobotny
sprzedawca Mohamed Bouazizi dokonał samospalenia, co było wyrazem bezsilności
wobec braku perspektyw na poprawę sytuacji życiowej. Człowiek ten zapoczątkował
erupcję demonstracji wśród społeczności tunezyjskiej. Z czasem przybrały one formę

148 Tamże, s. 61-67.
149 Tamże, s. 81.
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rewolucji.

W jej wyniku 14 stycznia 2011 r., po 23 latach sprawowania władzy,

prezydent Zajn al-Abidin ibn Ali zrezygnował z urzędu prezydenta150.
Za jego rządów Tunezja była stabilna wewnętrznie i notowała umiarkowany wzrost
dobrobytu mieszkańców. Z drugiej jednak strony władza łamała prawa człowieka,
ograniczała swobody obywatelskie i likwidowała opozycję polityczną. Mimo wzrostu
gospodarczego

w

kraju

panowało

bezrobocie,

będące

jedną

z

przyczyn

niezadowolenia. Oprócz reform ekonomicznych, Tunezyjczycy domagali się także
scedowania części władzy na wybieralny parlament, możliwości działania partii
politycznych, wolnych

wyborów,

zniesienia

cenzury

i

ograniczeń

swobód

obywatelskich oraz podstawowych wolności. Pierwszym krokiem w drodze do
upragnionych zmian było właśnie obalenie reżimu Ben Alego151.
Trzy dni po ucieczce prezydenta za granicę powołano Rząd Jedności Narodowej
pod kierownictwem dotychczasowego premiera al-Ghannusziego. Nie uspokoiło to
jednak sytuacji w kraju. Rozpoczęły się protesty antyrządowe spowodowane
obsadzeniem stanowisk w nowym rządzie członkami byłej partii Ben Alego –
Zgromadzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego. Mimo ustępstw ze strony władz,
nastroje pozostawały bez zmian. Rezultatem tego było całkowite zawieszenie
działalności Zgromadzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego (RCD) oraz ustąpienie z
urzędu premiera al-Ghannusziego. Wtedy zamieszki na krótko przerwano. 7 marca
2011 r. nastąpiło zaprzysiężenie nowego rządu Al-Badżiego Ka’ida as-Sibsiego,
którego skład był zgodny z oczekiwaniami społecznymi. 23 października 2011 r. odbyły
się wybory do tymczasowego parlamentu, w których najwięcej mandatów zdobyła
Partia Odrodzenia. Nowo wybrane Zgromadzenie Konstytucyjne na kolejnego
prezydenta wybrało Moncefa Marzoukiego. Utworzenie rządu powierzono Hamadiemu
Dżebaliemu. Stan pokoju znowu nie potrwał długo – w 2014 r. Ennahda została
odsunięta od władzy ze względu na dążenia do islamizacji kraju152.
Bezpośrednimi konsekwencjami „Jaśminowej rewolucji” była migracja na wielką
skalę. Tunezję opuszczano głównie ze względu na biedę, choć znalazły się też osoby,
które wyjeżdżały z uwagi na powiązania z obalonym rządem. Doszło również do

150 P. Kmiecik, Tunezja w ogniu – początek arabskiej wiosny, dostępne w Internecie:
http://www.nowastrategia.org.pl/rocznica-wybuchu-arabskiej-wiosny-tunezja-w-ogniu/,
[data dostępu: 05.03.2016].
151 Tamże.
152 Tamże.
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spadku wzrostu gospodarczego, głównie przez ograniczenie dochodów z sektora
turystycznego153. Tendencje te utrzymują się do dziś.
Tunezja była jedynym krajem, któremu po rewolucji udało się zbudować
demokrację. Dzisiejszym zagrożeniem dla stabilizacji kraju są salaficcy terroryści
uważający ten ustrój za nieczysty (hazar). Dążą oni do przejęcia władzy i
wprowadzenia praw islamu. Próbują to osiągnąć poprzez organizację zamachów i
wysyłanie tysięcy Tunezyjczyków na dżihad, czyli „świętą wojnę” do Syrii i Iraku. Młodzi
chłopcy zaciągają się przeważnie do Frontu al-Nosra, bliskiej Al-Kaidzie organizacji
Ahrar al-Sham, oraz w szeregi Państwa Islamskiego. Dżihadyści są tam szkoleni w
razie ewentualnej wojny w Tunezji. Przyciąga ich radykalna propaganda, duże
pieniądze i kobiety. Warto dodać, że właśnie osoby tego pochodzenia stanowią
największy odsetek wśród bojowników Daesh. Niestety tunezyjskie władze nie radzą
sobie zbyt dobrze w niekończących się spięciach z salafitami i opuszczaniem kraju
przez młodzież154. Kolejny kłopot wynika z uwarunkowań geograficznych. Tunezja
leży między Algierią a Libią – krajami borykającymi się z jeszcze większymi
problemami z islamistami155. Bieda, zagrożenie terrorystyczne plus położenie Tunezji
dały temu państwu nikłe nadzieje na spokojną egzystencję.
Rewolucja w Tunezji zapoczątkowała lawinę protestów w innych krajach arabskich.
Wiosna Ludów objęła takie kraje jak: Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti,
Egipt, Irak, Kuwejt, Jemen, Jordania, Liban, Libia, Mauretania, Maroko, Oman,
Palestyna, Somalia, Sudan, Syria.

3.2.2. Egipt
Pierwszym krajem, który wziął przykład z Tunezji był Egipt. Przyczyny wybuchu
zamieszek w obu krajach były takie same. Podobny również był początek rewolty –w
Egipcie doszło do kilku aktów samospalenia. Potem prodemokratyczna grupa

153 W. Repetowicz, Sukces „Arabskiej Wiosny”. Tunezja po wyborach, dostępne w
Internecie:
http://www.defence24.pl/154821,sukces-arabskiej-wiosny-tunezja-powyborach, [data dostępu: 05.03.2016].
154 Wojna z Państwem Islamskim. Tunezja zagłębiem dżihadystów, dostępne w
Internecie: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1336430,Walka-z-islamistami-Ujetowysokiego-ranga-przywodce-AlSzabab, [data dostępu: 05.03.2016].
155 G. Szypuła, Atak w Tunezji – islamiści dawali sygnały, dostępne w Internecie:
http://www.rp.pl/artykul/1187290-Atak-w-Tunezji---islamisci-dawali-sygnaly.html, [data
dostępu: 05.03.2016].
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młodzieży Ruch 6 Kwietnia 25 stycznia 2011 r. zorganizowała manifestację „Dzień
Gniewu”. Protesty trwały aż do 11 lutego, czyli do dnia kiedy ogłoszono rezygnację
prezydenta Mubaraka z urzędu. Władzę w kraju przejęła junta wojskowa Muhammada
Husajna Tantawiego. Taki obrót spraw również nie był satysfakcjonujący dla
społeczeństwa. W odbytych na przełomie 2011 i 2012 r. wyborach parlamentarnych
wygrała wywodząca się Bractwa Muzułmańskiego Partia Wolności i Sprawiedliwości.
30 czerwca 2012 r. został zaprzysiężony pierwszy demokratyczny prezydent –
Muhammad Mursi. Jego poparcie wśród polityków jednak szybko stopniało i
ostatecznie został obalony w wyniku wojskowego zamachu stanu 3 lipca 2013 r. Stało
się tak dlatego, że Bractwo Muzułmańskie nie poradziło sobie z rządzeniem
pogrążonym w kryzysie państwem. Wkrótce po tym wydarzeniu funkcję głowy państwa
przejął Abd al-Fattah as-Sisi , który rządzi Egiptem do dziś.
Tym sposobem historia zatoczyła koło i kraj ten znowu kontrolowany jest przez
wojsko156. Sytuacja gospodarcza i polityczna Egipcjan nie uległa poprawie. Jest
wręcz gorzej, gdyż rządzący obawiają się kolejnej rewolucji i zaostrzają ograniczenia
dla obywateli. Wszystko, co stało się po 2011 r., można określić mianem kontrrewolucji
– stary establishment stopniowo odzyskał władzę nad instytucjami. Dziś jego pozycja
nadal jest niezagrożona, a powodem tego jest obecne zagrożenie bezpieczeństwa
narodowego. Egipt prowadzi walkę z islamskim terroryzmem, co skutecznie odsuwa
groźbę utraty władzy na rzecz innego podmiotu na dalszy plan157.

3.2.3. Libia
Rewolucja libijska, jako jedna z najkrwawszych, powinna również być opisana w
niniejszej pracy. Zwłaszcza, że w kontekście kryzysu migracyjnego państwo to ma
zasadnicze geograficzne znaczenie.
Libia – kraj targany od wielu lat wojną, skazany na powolne umieranie. Niegdyś
bogaty, dziś ukarany za swoje bogactwo. Ludzie są skazani na biedę i życie w ciągłym
strachu. Jedyne co im pozostało to nienawiść do świata zachodniego.

156 M. Lipa, Co się stało z Arabską Wiosną?, dostępne w Internecie:
http://www.tygodnikprzeglad.pl/co-sie-stalo-arabska-wiosna/,
[data
dostępu:
05.03.2016].
157 M. Gorol, Pięć lat po Arabskiej Wiośnie w Egipcie, dostępne w Internecie:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Piec-lat-po-Arabskiej-Wiosnie-w-Egipcie-Brutal
nosc-sluzb-pchnie-mlodych-w-strone-ekstremizmu,wid,18124683,wiadomosc.html?t
icaid=116998&_ticrsn=3, [data dostępu: 05.03.2016].
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Do roku 2011 kraj był dość stabilny wewnętrznie. Autorytarne rządy sprawował tam
samozwańczy przywódcy Mu’ammar al.-Kaddafi. Za jego czasów Libia rozwijała się
ekonomicznie. Dzięki dochodom płynącym z bogatych złóż ropy naftowej stała się
krajem niezależnym od zachodnich mocarstw. Libia była wówczas największym w
Afryce producentem paliw naftowych i jednym z największych afrykańskich dostawców
ropy do Europy. Niestety nie przekładało się to na poziom życia społeczności.
Libijczykom doskwierało ubóstwo, bezrobocie i dodatkowo represje ze strony rządu.
Kres tego nastąpił na początku 2011 r. Libijczycy za przykładem Tunezji i Egiptu
postanowili zmienić los swego państwa. 17 lutego 2011 r. naród libijski wystąpił
przeciw dyktaturze pułkownika al-Kaddafiego. 20 października 2011 r. dotychczasowy
przywódca został zabity w Syrcie, a 23 października tego roku nowe władze ogłosiły
wyzwolenie kraju spod rządów wojska. Wolność nie przyniosła jednak stabilizacji, a
kraj od tego czasu znajduje się w ciągłym kryzysie, co wynika też z faktu, że
poszczególne jego części dryfują w różnych kierunkach. Zaraz po upadku powstał
Powszechny Kongres Narodowy. Wraz z premierem Alim Zeidanem na czele
próbowano postawić ten kraj na nogi. Było to niemożliwe ze względu na obywateli, dla
których lojalność etniczna, kulturowa i religijna stała się ważniejsza niż lojalność wobec
rządu. Ustanowienie demokratycznego systemu nie powiodło się z powodu braku
silnych instytucji państwowych, których rząd nie dał rady powołać158. W roku 2014 w
wyniku „Operacji Godność” wykluły się dwa rywalizuje ze sobą rządzy i dwa
parlamenty: Izba Reprezentantów w Tobruku, która została uznana przez społeczność
międzynarodową i Powszechny Kongres Narodowy z siedzibą w Trypolisie, wspierany
przez proislamską koalicję Fajr Libya (Świt Libii)159. To był kolejny destabilizujący
element.
Gdy wybuchła rewolucja, społeczeństwo libijskie było przekonane, że teraz
sytuacja w kraju znacznie się poprawi. Tymczasem konflikt wewnętrzny pomiędzy
zwalczającymi się bojówkami doprowadził do upadku struktur administracji
państwowej oraz katastrofy humanitarnej. Chaosu po upadku Kaddafiego nie udało się
opanować. Libia popadała w następne konflikty wewnętrzne i borykała się z jeszcze
większymi problemami.

158 M. Półtorak, Wojna domowa w Libii – chaos, który zagraża Europie, dostępne w
Internecie: http://www.psz.pl/117-polityka/wojna-domowa-w-libii-chaos-ktory-zagrazaeuropie, [data dostępu: 17.01.2016].
159 Tamże.
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Niezdolność do sprawowania rządów jakiekolwiek ze stron, zła sytuacja społeczna,
niskie dochody do budżetu państwa oraz brak skutecznej ochrony granic
spowodowało, że Libia została uznana za kraj upadły. Kraj ten od 2011 r. nie jest w
stanie zaprowadzić porządku oraz wydobywać i sprzedawać swoich złóż naturalnych
na zadowalającym poziomie160. Na przestrzeni ostatnich paru lat wielokrotnie
słyszeliśmy o zamieszkach w tym kraju. Co jakiś czas dochodzi do pożarów w
głównych terminalach transportowych. Zdarzało się, że walczące między sobą
plemiona i milicje blokowały prace na większości pól naftowych i zamykały wiele
rurociągów. Surowce naturalne stanowiły siłę napędową libijskiej gospodarki.
Niezdolność do wydobycia jest równoznaczna z pogłębianiem się kryzysu w tym kraju.
Do bitwy o władzę i kontrolę surowców między rządem w Trypolisie i Tobruku, w
roku 2015 przyłączyło się tzw. Państwo Islamskie. Daesh kontroluje już rejon wokół
Syrty. Obecnie stara się umocnić swoją pozycję oraz rozszerzyć zdobycze terytorialne.
Ekspansja ISIS prawdopodobnie przyjmie kierunek wschodni lub północnowschodni161. W marcu 2015 islamiści zdobyli pola naftowe Bahi i Mabruk. Obecnie
rozpoczęły się już operacje w Bin Dżawad, Nufaliya czy też w Harawie. „Już wcześniej
we wspomnianych lokacjach, a także w głównym mieście Syrta, obecność tzw.
Państwa Islamskiego (Daesh) symbolizowały chociażby stawiane na głównych
drogach posterunki kontrolne, obsadzone przez terrorystów. Obecnie daje się
zaobserwować zwiększone natężenie ruchu małych pododdziałów wykorzystujących
pojazdy wszelkiego rodzaju. Towarzyszyć im mają również formacje policji religijnej,
znanej ze swego okrucieństwa już z rejonów Syrii oraz Iraku, a kontrolowanych przez
Państwo Islamskie. Jednocześnie, w samej Syrcie zauważalne jest w ostatnich dniach
ewidentne zwiększenie całego aparatu administracyjnego, zgodnie ze standardami
znanymi już z chociażby Ar-Rakki czy też Mosulu. Może to świadczyć o potrzebie
zabezpieczenia tyłów oraz wszelkiej logistyki w przypadku rozpoczęcia działań
ofensywnych”162. Taki a nie inny kierunek ekspansji Państwa Islamskiego jest sprawą
oczywistą. Głównym celem ISIS jest przejęcie bogactw naturalnych Libii. Właśnie w

160 Mizerny eksport ropy z Libii, dostępne w Internecie: http://wgospodarce.pl/biezaceanalizy/6411-komentarz-surowcowy-mizerny-eksport-ropy-z-libii,
[data
dostępu:
17.01.2016].
161 J. Raubo, Libia „sanktuarium” dla liderów IS, dostępne w Internecie:
http://www.defence24.pl/275693,libia-sanktuarium-dla-liderow-is-terrorysci-szykujaofensywe-w-afryce-polnocnej,[(data dostępu: 17.01.2016].
162 Tamże.
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tym regionie (niedaleko Syrty) zlokalizowane są bogate pola naftowe i terminale
przeładunkowe.
Wszystko wskazuje na to, że zarówno sytuacja surowcowa, jak i ta polityczna w
Libii zmierza w coraz to gorszym kierunku. Prawdopodobieństwo, że kraj wróci na
dawną pozycje jest nikłe. Jeśli nie nastąpi interwencja obcych państw, Libia nie wyjdzie
sama z impasu. Dalsze wydobycie surowców również będzie niemożliwe. Analizując
historię tego kraju, można dojść tylko do jednego, choć przewrotnego, wniosku:
największym przekleństwem Libii okazała się ropa naftowa.
Ciągłe zamieszki w kraju i brak zmian finansowych zmuszają Libijczyków do
masowego opuszczania kraju. Zjawisko to można powstrzymać jedynie u źródła.
Niestety rozwiązanie libijskiej migracji wiąże się z rozwiązaniem konfliktów na całym
Bliskim Wschodzie. Dotyczy to także Tunezji i Egiptu. Całość sprowadza się do walki
z organizacjami terrorystycznymi i zaprowadzenia stabilizacji politycznej w owych
regionach.
3.3.

Syria i islamski Kalifat

Kolejnym determinantem kryzysu migracyjnego jest wojna domowa w Syrii i
powstanie w jej wyniku Kalifatu Islamskiego. Podrozdział ten jest poniekąd
kontynuacją poprzedniego, gdyż syryjska rewolucja jest częścią Arabskiej Wiosny
Ludów. Wydarzenia w tym kraju były najkrwawszym obliczem wśród zrywów ludności
arabskich.
Syria to kraj, który zamieszkują w przeważającej części sunnici. Mimo to, to nie oni
dzierżyli władzę, lecz Alawici. Tak jak w innych krajach islamskie odłamy nieustannie
prowadziły ze sobą wojnę. Od 1963 r. krajem rządził Hafiz al-Asad. Po jego śmierci w
roku 2000 przywództwo przejął jego syn Baszszar. W ciągu tych kilkudziesięciu lat
cały czas panował system monopartyjny. W czasach panowania Asadów Syria
borykała się z wieloma problemami społeczno-ekonomicznymi. Można odnotować
prześladowania mniejszości religijnych, stopniowe pogarszanie się warunków życia,
zmniejszenia pomocy państwa dla biednych, nierespektowanie wolności handlu, brak
wsparcia lokalnego przemysłu, wysoka stopę bezrobocia, łamanie praw człowieka i
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obywatela. Dodatkowo od momentu dojścia do władzy Alawitów nieprzerwanie
obowiązywał stan wyjątkowy163.
W roku 2011 doszło do antyrządowego powstania. Syryjska władza cały czas
utrzymywała, że ataki są wymierzone w terrorystów, czym legitymizowano akcje sił
bezpieczeństwa wobec cywilów manifestujących w miastach. Rewolucja bardzo
szybko przekształciła się w wojnę domową. Za początek zbrojnego oporu można
uznać powstanie grupy bojowej pod nazwą Wolna Armia Syrii (WAS), która w swoich
szeregach gromadzi dezerterujących żołnierzy z armii Baszara al-Assada. Etap walki
opozycji z rebeliantami o władzę bardzo szybko się skończył. Kolejnym była wojna
religijna. Dzisiaj możemy mówić o walkach sunnickich powstańców z alawickim
reżimem. Za główną siłę opozycyjną uważa się Syryjską Koalicję Narodową na rzecz
Opozycji i Sił Rewolucji, której zbrojnym ramieniem jest Wolna Armia Syrii. Istnieje
również Syryjska Armia Wyzwoleńcza, która działa głównie w prowincji Idlib i składa
się przede wszystkim z cywilów. W konflikcie udział bierze także szereg mniejszych
organizacji militarnych. Prezydent Al-Assad oprócz syryjskiego wojska ma do
dyspozycji paramilitarną, prorządową milicję Szabiha164. Do tej układanki należy
dołączyć też wpływy zagraniczne. Jeśli chodzi o państwa z regionu to zaangażowani
są sanniccy: Arabia Saudyjska, Iran, Katar i Turcja oraz szyicki Iran i częściowo szyicki
Irak. Politycznie Alawici są wspierani przez Rosję i Chiny, a sunnici przez Zachód. Na
to wszystko nakładają się również kontakty z bojówkami. Po stronie reżimu walczy
Hezbollah, Hamas, Al-Kaida i

Front Obrony Lewantu, a po przeciwnej globalni

dżihadyści i Front Islamski. Wspomnieć trzeba też o Kurdach, którzy walcząc o swoją
autonomię włączają się w starcia na różnych frontach. Ostatnim pionkiem na syryjskiej
szachownicy są ekstremiści, w tym członkowie organizacji takich jak Al-Kaida, Front
Al Nusra , Ahrah Al-Sham, Islamskie Państwo Iraku i Syrii, Fatah Al-Isam, Hizb AtTahrir. Grupy te prowadzą swój dżihad, czyli wojnę z niewiernymi. Ich najważniejszym
celem jest wprowadzenie na całym świecie prawa szariatu165.

163 Co trzeba wiedzieć o konflikcie w Syrii, dostępne w Internecie:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14503493,Co_trzeba_wiedziec_o_
konflikcie_w_Syrii__7_RZECZY_.html, [data dostępu: 10.03.2016].
164 M. El Ghamari, Syryjska Pandora, dostępne w Internecie: http://www.politykabezpieczenstwo.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2014/11/Syryjska_Pandora_Magd
alena_El_Ghamari.pdf, [data dostępu: 10.03.2016].
165 M. Gąsior, Faq Syria – przeczytaj i zrozum, o co chodzi w tej wojnie, dostępne w
Internecie:
http://natemat.pl/72701,faq-syria-przeczytaj-i-zrozum-o-co-chodzi-w-tejwojnie, [data dostępu: 10.03.2016].
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Wielość uczestników syryjskiej rozgrywki i koneksji między nimi przyprawia zawrót
głowy. Można powiedzieć, że wszyscy walczą ze wszystkimi. Podsumowaniem
wszystkiego będzie krótki spis frontów syryjskiej wojny:


rebelianci (umiarkowani sunnici) vs. reżim Al-Assada;



dżihadyści vs. reżim i umiarkowani sunnici;



sunnici (głównie radykalni) vs. szyici, alawici, chrześcijanie;



kurdowie vs. reżim, umiarkowani sunnici, dżihadyści;



front Islamski vs. rebelianci, ISIL.
Wojna domowa w Syrii przyniosła ogrom tragicznych skutków. Począwszy od

tysięcy zabitych ludzi, zniszczenia kraju, upadku gospodarczego, masowej emigracji,
a na ekspansji terytorialnej Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie skończywszy. W
celu przybliżenia sposobu, w jaki doszło do rozrostu tej organizacji i ogłoszenia
Kalifatu, należy wrócić do samego początku, czyli do powstania ISIS.
Ugrupowanie to uformowało się po amerykańskiej interwencji w Iraku. Chaos jaki
powstał po inwazji i rodzącą się nienawiść Arabów do świata zachodniego
wykorzystała Al-Kaida. Po rozbiciu struktur afgańskich talibów organizacja była
osłabiona. Obszar iracki po agresji mógł stać się kolejnym frontem dżihadu dla
islamistów i szansą na wzmocnienie. Pierwszy dostrzegł to Abu Musab az-Zarkawi.
Założył tam prężną organizację terrorystyczną pod nazwą Dżama’at at-Tauhid wa-alDżihad. Skupiała ona sunnickich terrorystów i zagranicznych ekstremistów. Potencjał
Az-Zarkawiego i grupy przez niego prowadzonej szybko dostrzegł Osama ibn Ladin.
17 października 2004 r. udało mu się go wciągnąć w orbitę Al-Kaidy. Nowej odnodze
nadano nazwę Al-Kaida w Iraku. W 2006 r., po zabiciu Az-Zarkawiego, Al-Kaida w
Iraku połączyła się z Mujahideen Shura Council. Nowym przywódcą został Abu Omar
al-Baghdadi. Twór ten przyjął nazwę Państwo Islamskie w Iraku. Do czasu rozbicia
Daesh prowadziło partyzancką walkę z państwami Zachodu stacjonującymi w Iraku.
19 kwietnia 2010 roku w wiosce As-Sarsar położonej 80 km na zachód od Bagdadu
podczas operacji irackich i amerykańskich sił lądowych został zabity Abu Omar alBaghdadi. Schedę po nim przejął Abu Bakr al-Baghdadi166.
W momencie dojścia do władzy kolejnego Baghdadiego w Afryce Północnej i
Bliskim Wchodzie dochodzi do gwałtownych protestów zwanych Arabską Wiosną. Jej
następstwa w postaci upadku reżimów w Egipcie, Tunezji i Libii oraz śmierć Bin
166 P. Cockburn, Państwo Islamskie, PWN, Warszawa 2015, s. 12-14.
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Ladena sprzyja Al-Kaidzie. Kierownictwo organizacją przejął Ajman az Zawahiri. Od
razu rozpoczyna wprowadzanie w życie swojej wizji, którą jest zgromadzenie
wszystkich grup fundamentalistycznych pod skrzydłami Al-Kaidy167.
Droga Państwa Islamskiego i Al-Kaidy podzieliła się na skutek poważnego
nieporozumienia przywódców. Podczas wojny domowej w Syrii pojawiło się nowe
ugrupowanie znane jak Front al-Nusra. W kwietniu 2013 r. Al-Baghdadi ogłosił fakt
połączenia się obu struktur pod nazwą Islamskie Państwo Iraku i Lewantu. Oświadczył
zachowanie odrębności i przyrzekł lojalność Ajmanowi az-Zawahiriemu. Aprobaty
jednak nie zdobył ani u lidera Frontu Abu Muhammad Al-Dżaulaniego, ani Az
Zawahiriego – lidera Al-Kaidy, której Front al-Nusra wolał się podporządkować. Po tych
wydarzeniach decyzją przywódcy, ówcześnie największej organizacji na świecie,
nakazano rozwiązanie ISIS i podporządkowanie się ich bojowników syryjskiemu
Dżabhat an-Nusra. Dla Baghdadiego zastosowanie się do tych zaleceń było nie do
przyjęcia. Jego ambicje sięgały dużo wyżej niż pozycja historycznego założyciela
ruchu Az-Zarkawiego – chciał osiągnąć samodzielność. Dlatego też zerwał wszelkie
powiązania z Al-Kaidą. Rozpoczął natomiast starania o pozyskanie lojalności
islamistów w Syrii i Iraku168.
Od tego momentu Daesh szło szlakiem znaczących sukcesów. Błyskawicznie
opanowało dużą część Syrii oraz Iraku. 29 czerwca 2014 r. Baghdadi zaskoczył świat
informacją o utworzeniu na kontrolowanych przez niego obszarach kalifatu pod nazwą
Państwo Islamskie (PI). Niedługo potem ten sam człowiek został wybrany na
duchowego, politycznego i wojskowego przywódcę wszystkich muzułmanów, czyli
kalifa169.
Dziś organizacja ta sieje strach i panikę na całym świecie. Tereny zaanektowane
przez tą grupę ciągle się poszerzają. Tak samo jest w rozciągającymi się już na cały
glob wpływami. PI cały czas werbuje nowych bojowników. Zamachy i morderstwa,
których autorami są ekstremiści są już niemal codziennością. Przywódcy mocarstw
głowią się nad tym, jak postępować z ISIS: zniszczyć ten twór i martwić się, co jeszcze
gorszego może się wykluć czy pozostawić przy życiu i czekać, aż on zniszczy nas.

167 S. Laurent, Kalifat terroru, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2014, s. 114-117.
168 P. Cockburn, Państwo…,dz. cyt., s. 16-17.
169 Tamże, s. 17-19.

113

3.4.

Antagonizmy etniczne w wybranych krajach

3.4.1. Erytrea
Erytrea jest najmłodszym afrykańskim krajem. Niepodległością cieszy się od roku
1993 r. Po trzydziestu latach walki zdołała oderwać się od Etiopii. Od tego momentu
krajem rządzi przywódca rebelii Isajas Afewerki i jego partia – jedyna legalna zresztą
– Ludowy Front na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości. Upragniona wolność okazało
się bardziej odległym marzeniem niż się Erytrejczycy spodziewali. Cały ustrój państwa
oparto na konstytucji z 1997 r., której przepisy nie zostały jednak nigdy wprowadzone
w życie. Co więcej, od chwili uzyskania niepodległości w Erytrei nigdy nie odbyły się
wybory na żadnym szczeblu władz. Ponadto już po pięciu latach od odzyskania
niepodległości Erytrea wdała się w dwuletni konflikt graniczny z Etiopią. W 2008 r.
dodatkowo zaangażowała się w kilkumiesięczne starcia z Dżibuti170.
Gdy mowa o Erytrei, najważniejsze informacje, jakie można podać, dotyczą
sytuacji wewnętrznej. Od początku swojego istnienia Róg Afryki wprowadzony został
w głąb dyktatorskiego świata. Afewerki rządzi twardą ręką, co gorsza jego pozycja jest
niezagrożona. Złamane w tym kraju prawa obywatelskie można wymieniać bez liku.
Przetrzymywania tysięcy mieszkańców w więzieniu bez procesu sądowego i wyroku,
brak wolności politycznej, cenzura czy stosowanie tortur i innych okrutnych kar to jedne
z wielu przykładów. Erytrejczycy mają zakaz opuszczania swojego kraju, a nawet
miasta. Internet, obwarowany kontrolą władz, dostępny jest tylko w rządowych
kafejkach – oczywiście tylko wybrane strony. Karta SIM dostępna jest tylko po
rejestracji w rządowym biurze. Mężczyźni i kobiety zmuszani są do obowiązkowej
służby w wieku od 18 do 54 lat. Dezercja jest surowo karana. Żołnierze pełnią tam też
dodatkową rolę – darmowych robotników. To oni wykonują wszystkie zlecenia
rządowe. Z tego wynika kolejna sprawa, jaką jest tłamszenie gospodarki erytrejskiej.
Sytuacja materialna Erytrejczyków jest tragiczna – duża część społeczeństwa głoduje.

170 P. Wojełko, Erytrea: Awanturnik Rogu Afryki, dostępne w Internecie:
http://dyplomacjafm.blox.pl/2012/05/Erytrea-Awanturnik-Rogu-Afryki.html,
[data
dostępu: 11.03.2016].
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Bieda, brak perspektyw oraz zamordyzm polityczny, to powody dla których setki
tysięcy mieszkańców Erytrei emigrują z kraju171.

3.4.2. Nigeria
Kolejnym zapalnym punktem na mapie Afryki jest Nigeria. Kraj ten od początku
swojego istnienia, czyli od 1960 r., zmaga się z niemalże permanentną destabilizacją.
Cechą charakterystyczną Nigerii jest niezależny rozwój dwóch głównych regionów:
Północy – zamieszkanej przez muzułmanów i Południa, gdzie przeważają
chrześcijanie. Oprócz kontrastów religijnych występują też etniczne. W granicach
państwa żyje około 250 różnych grup etnicznych. Główne mniejszości stanowią
Hausa-Fulani, Joruba i Igbo. Połączenie podziałów regionalnych, religijnych
i etnicznych implikuje ciągły brak stagnacji i spokoju w tym państwie. Wszystkie
mniejszości pałają do siebie nieprzejednaną nienawiścią172.
Antagonizmy te przełożyły się na rozwój regionalnych mechanizmów politycznych,
gospodarczych i społecznych. Jedną z udanych prób unormowania stosunków było
funkcjonujące w latach 2000-2015 nieformalne porozumienie między Północą a
Południem,

dotyczące

podziału

władzy

wg

klucza:

prezydent-chrześcijanin,

wiceprezydent-muzułmanin i odwrotnie. W przeważającej części starania te są jednak
pasmem niepowodzeń. Przykładem tego może być wprowadzenie w roku 2000 w
północnych prowincjach państwa prawa koranicznego173. Decyzja ta spowodowała
dalszą eskalację etniczno-religijnego terroru. Próba upowszechniania prawa
koranicznego wywołała uczucie lęku przed dominacją jednej z wielkich grup
mieszkających w Nigerii. Najniebezpieczniejszym wynikiem nigeryjskich konfliktów
jest

powstanie

w

roku

2002

zmilitaryzowanej

muzułmańskiej

organizacji

ekstremistycznej Boko Haram. Jej pierwotnym celem była walka z zachodnią
edukacją. Szybko jednak poszli krok dalej i rozpoczęli zbrojne starania zmierzające do

171 M. Staniul, Erytrea – afrykańska Korea Północna, dostępne w Internecie:
http://konflikty.wp.pl/kat,1020235,page,3,title,Erytrea-afrykanska-Korea
Polnocna,wid,15671218,wiadomosc.html, [data dostępu: 11.03.2016].
172 R. Czulda, Nigeria: Konfliktu etniczno-religijnego ciąg dalszy?, dostępne w
Internecie:
http://stosunki.pl/?q=content/nigeria-konfliktu-etniczno-religijnegoci%C4%85g-dalszy, [data dostępu: 12.03.2016].
173 Tamże.
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wprowadzenia prawa szariatu na terenie całej Nigerii174. Powodem tego może być
początkowa obojętność władz na działalność organizacji. Dziś Boko Haram jest jedną
z najokrutniejszych grup. Pokonanie ich dla nigeryjskich przywódców stanowi wielkie
wyzwanie. Wszystko to przekłada się na stan kraju. Gospodarka kraju jest w coraz
gorszej kondycji. Instytucje rządowe nie są w stanie zapewnić ludności należytej
opieki. Nic więc dziwnego, że biedni, bezbronni, czasem nawet przymierający głodem
i żyjący w ciągłym strachu Nigeryjczycy masowo emigrują poza granice ojczyzny.

3.4.3. Czad
Działalność Boko Haram nie ogranicza się jedynie do Nigerii. Organizacja aktywna
jest też w granicach Czadu. Pierwsze ruchy terrorystów w tym kraju pojawiły się w
2015 r.175. Problem z atakami dżihadystów nie jest jedynym, co łączy oba kraje. To
także spory na tle etniczno-religijnym. Pogorszenie relacji nastąpiło z chwilą zamachu
stanu dokonanego przez Idrissa Déby’ego w 1990 r. Rządy Déby charakteryzowały
się symonią i nepotyzmem, gdyż na najwyższe stanowiska w państwie mianował
współplemieńców z ludu Zaghawów. W kraju zamieszkanym przez około 200 grup
etnicznych dominacja jednej z nich (1,5% populacji) wywołała falę rebelii. Sprawujący
do dziś funkcję prezydenta Déby, wobec przeciwników stosował mocne metody
represji. Sytuację w Czadzie jeszcze bardziej skomplikowała wojna Sudanem, która
był wynikiem rzekomego wspierania darfurskich Zaghawów przez rząd w Ndżamenie.
Konflikt dotknął setek tysięcy cywilów i zamienił pogranicze w ziemię niczyją.
Dochodziło tam do potwornych zbrodni: od masowych gwałtów po wykorzystywanie
dzieci

żołnierzy. Oczywistym jest też, że zasoby finansowe państwa po tym kryzysie

były na mizernym poziomie, co odbijało się na pogorszeniu standardu życia
społeczeństwa. Czadyjczycy są w tragicznej sytuacji gospodarczej, społecznej i
politycznej. Czad jest dzisiaj jednym z najbiedniejszym krajów na świecie. Styl
rządzenia przywódcy nie uległ zmianie – ludność jest zastraszona, spora jego część
174 J. Kłoszewski, Nie tylko Państwo Islamskie. Oni też chcą też chcą zniszczyć
cywilizację Zachodu, dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-zeswiata,2/islamski-terroryzm-najgrozniejsze-organizacje,596655.html, [data dostępu:
12.03.2016].
175
Kulisy
ofensywy
Boko
Haram,
dostępne
w
Internecie:
http://www.defence24.pl/179045,kulisy-ofensywy-boko-haram,
[data
dostępu:
12.03.2016].
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nie ma dostępu do pożywienia i wody. Tak jak w przypadku innych krajów afrykańskich
ludność szuka schronienia poza granicami państwa. Czad to kolejny kraj, którego
problemy przelały się do Europy176.

176 M. Staniul, Idrris Déby – prezydent Czadu, sojusznik Zachodu i … zamordysta,
dostępne w Internecie: http://konflikty.wp.pl/kat,1020235,page,2,title,Idriss-Debyprezydent-Czadu-sojusznik-Zachodu-i-zamordysta,wid,15534784,wiadomosc.html,
[data dostępu: 12.03.2016].
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3.4.4. Mali
Konflikty etniczne w krajach dotychczas omówionych, jak i w całej Afryce, biorą się
z powodu sztucznie wytyczonych w latach 60-tych XX w. granic. Tarcia wynikłe na tym
tle implikują problemy wewnętrzne w państwach, co z kolei jest powodem fal
migracyjnych zagrożonych społeczności do bezpieczniejszych państw. Mali jest
następnym przykładem podobnego zjawiska.
W roku 2012 w Mali rozpoczęła się wojna domowa. Jej pośrednią przyczyną był
upadek reżimu Muammara Kadafiego w Libii. Popierający dyktatora Tauregowie po
nieudanej wyprawie wojennej powrócili na łono ojczyzny – wcześniej zamieszkiwaną
malijską północ. Lud ten już wcześniej inicjował spory z władzą. W ten sposób wyrażali
swoje niezadowolenie z warunków ekonomicznych, w jakich przyszło im żyć. Po
przybyciu do Mali na nowo zaczęły się roszczenia o niepodległość Azawadu. Cel ten
miał być osiągnięty za pomocą ugrupowania Narodowego Ruchu Wyzwolenia
Azawadu (MNLA). Z powodu walk między rebeliantami a władzą o ten teren doszło
do destabilizacji kraju, buntu wojska, zamachu stanu, w wyniku którego obalono
prezydenta Amadiu Toumani Toure177. Mającym największe znaczenie rezultatem
było przejęcie kontroli nad regionem przez MNLAi ogłoszenie niepodległości Azawadu.
Już miesiąc później tereny przejęła Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu. Władza
pozostawała bezsilna wobec terrorystów. Dlatego też na prośbę Prezydenta Republiki
Mali, 11 stycznia 2013 r. rozpoczęła się zarządzona przez prezydenta Republiki
Francuskiej François Hollande, operacja Serwal z udziałem wojsk francuskich178.
Wojna domowa w Mali oficjalnie zakończyła się w czerwcu. Mimo podpisania
porozumienia, dżihadyści nie zniknęli, a rozproszyli się i przekształcili w
decentralizowany islamski ruch. AQIMS nadal bardzo aktywnie działa na terenie Mali
i nadal przeprowadza ataki terrorystyczne w różnych częściach kraju, w tym daleko na
południu179. Oto przykłady ich działań:

177 W. Jagielski, Mali: cztery miesiące po francuskiej inwazji, dwa przed wyborami,
dostępne w Internecie: http://konflikty.wp.pl/kat,1032381,title,Mali-cztery-miesiace-pofrancuskiej-inwazji-dwa-przed-wyborami,wid,15648463,wiadomosc.html,
[data
dostępu: 12.03.2016].
178 Wojna domowa, chaos, francuska interwencja, dostępne w Internecie:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wojna-domowa-chaos-francuskainterwencja,596145.html, [data dostępu: 12.03.2016].
179 W. Repetowicz, Ostra rywalizacja Al-Kaidy i Państwa Islamskiego w Afryce,
dostępne w Internecie: http://www.defence24.pl/198689,ostra-rywalizacja-al-kaidy-ipanstwa-islamskiego-w-afryce, [data dostępu: 12.03.2016].
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zamach terrorystyczny dokonany w stolicy Turcji, Ankarze oraz na plaży jednego
z kurortów Wybrzeża Kości Słoniowej (marzec 2016 r.);



atak na hotel "Splendid" i kawiarnię "Cappuccino" w stolicy Burkina Faso,
Wagaduku (styczeń 2016 r.);



atak na hotel "Radisson Blu" w stolicy Mali, Bomako (listopad 2015 r.);



atak na hotel w malijskim mieście Sevare (sierpnień 2015 r.);



atak na popularną restaurację „Bomako” w Mali (marzec 2015 r.);



zamach terrorystyczny w Tunisie (marzec 2015 r.);



atak rakietowy na pokojową misję ONZ w Bamako (styczeń 2015 r.)



zabicie francuskiego zakładnika Philippe’a Verdona (marzec 2013 r.);



zniszczenie zabytkowych grobowców wpisanych na listę światowego dziedzictwa
(lipiec 2012 r.);



atak na akademię wojskową w Algierii (sierpień 2011 r.);



seria zamachów bombowych na komisariaty policji i budynek żandarmerii we
wschodniej Algierii (wrzesień 2009 r.).

3.4.5. Rozpad Jugosławii
Rozpad Jugosławii to ostatni symptom kryzysu migracyjnego. Mimo, że wojny na
Półwyspie Bałkańskim już dawno zostały uśpione, kraje regionu nadal borykają się z
konsekwencjami kilku lat krwawych starć.
Proces

rozbicia

Socjalistycznej

Federacyjnej

Republiki

Jugosławii

zapoczątkowany został w 1980 roku śmiercią przywódcy Jugosławii Josipa Broz Tito.
Wynikiem tego był stopniowy rozpad kraju i w konsekwencji jeden z najbardziej
krwawych i kosztownych konfliktów zbrojnych na świecie od czasu zakończenia II
wojny światowej. Napięcia się tam pojawiające miały tło nacjonalistyczne i
etniczne180.
Niestety, do dnia dzisiejszego region nie podniósł się jeszcze z kryzysu
ekonomicznego, w jaki wpadł po „kotle bałkańskim”. Najlepsza sytuacja jest w
Słowacji, która w 2004 r. dołączyła do Unii Europejskiej. Przy unijnym wsparciu kraj

180 W. Szulik, Konflikt w byłej Jugosławii, [w:] „Sprawy Międzynarodowe”, 1997, nr 1,
s. 91-108.
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ten szybko odbudowuje się gospodarczo. Chorwacja, która w UE znalazła się w 2013
r., również może być uznana za państwo sukcesu w regionie. Struktury UE mają na
celu wsparcie integracji również reszty krajów Bałkanów Zachodnich (Czarnogóry,
Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa), jednak w najbliższym czasie
wydaje się to niemożliwe. Dlatego też, pozostałe państwa Półwyspy odnotowują
sukcesywny spadek stabilizacji i brak rozwoju gospodarczego. Obszary te cierpią na
niedoinwestowanie lub zmagają się z powojennymi ruinami. Zwraca też się uwagę na
zbyt duże uzależnienie gospodarek od borykających się z kryzysami sąsiadów - Grecji
i Włoch, oraz słabość kapitału ludzkiego i systemów zarządzania. Poziom bezrobocia
w wymienionych krajach przypomina realia Trzeciego Świata. Warto także przyjrzeć
się temu, iż spory etniczne również nie zostały ugaszone i nadal skutecznie
destabilizują sytuację w większej części Półwyspu Bałkańskiego. Wszystko to wpływa
na powiększanie się grona uchodźców socjalnych szukających nowych perspektyw w
państwach europejskich181.
W lukę po Unii Europejskiej próbują się wpasować inne podmioty takie jak Turcja
– dla której Bałkany stanowią pole dawnej kulturowej i cywilizacyjnej ekspansji, Rosji
– która chciałaby zahamować procesy eurointegracyjne oraz Państwo Islamskie –
które Bałkany uważają za naturalne miejsce do ekspansji dżihadu w Europie182.
Dodatkowo, wśród tamtejszych muzułmanów, ISIS widzi potencjalnych rekrutów na
islamskich bojowników183.

181
B.
Góralczyk,
Baczmy
na
Bałkany,
dostępne
w
Internecie:
http://www.instytutobywatelski.pl/23575/komentarze/baczmy-na-balkany,
[data
dostępu: 12.03.2016].
182 Z. Szczerek, Europa niczyja, dostępne w Internecie: http://www.polityka.pl/t
ygodnikpolityka/swiat/1626623,2,balkany-sie-wyludniaja.read,
[data
dostępu:
21.03.2016].
183 Bałkany są naturalnym miejscem ekspansji dżihadu, dostępne w Internecie:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/dzihadysci-groza-chorwacji-panstwoislamskie-ma-inne-priorytety,560714.html, [data dostępu: 12.03.2016].
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ROZDZIAŁ 4
PRÓBA PROGNOZY ROZWOJU KRYZYSU MIGRACYJNEGO
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Joseph Conrad

4.1.

Sytuacja polityczna

Ogólny finał kryzysu migracyjnego jest trudny do przewidzenia. Dużo zależy od
decyzji, jakie podejmie Unia Europejska jako całość, ale i jej poszczególnych
członków, państw nie będących częścią wspólnoty, mających znaczący wpływ na bieg
wydarzeń. Takim przykładem jest Turcja, ale i nowe podmioty, które w przyszłości
mogą się zaangażować w obecny konflikt. Na podstawie obecnych danych, wydarzeń,
bazując na doświadczeniu oraz dzięki wielu przesłankom płynącym ze strony
migrantów oraz liderów europejskich, można podjąć próbę prognozy rozwoju kryzysu
migracyjnego w Europie.
Jedną ze zmian, jaka może nastąpić wskutek kryzysu migracyjnego, jest zmierzch
polityki multikulturalizmu. Zbytni liberalizm i swoboda dana imigrantom uważane są za
jedne z głównych przyczyn obecnej sytuacji. Multikulti zdobywa coraz więcej
przeciwników. Zarówno wśród elity politycznej (zwłaszcza prawicowej), jak i wśród
społeczeństw. Spora krytyka spada na panującą w wielu krajach poprawność
polityczną. Władze ukrywają przed opinią publiczną wiele niewygodnych faktów
dotyczących migrantów. Za przykład mogą posłużyć Niemcy. Po atakach na tle
seksualnym, do których doszło w noc sylwestrową, gdzie sprawcami byli muzułmańscy
imigranci, a ofiarami - Niemki, pękła swoista tama tematów tabu184.
Zjawiskiem, które już możemy zaobserwować, jest przesuwanie się społeczeństw
w stronę prawicowych poglądów. W przyszłości tendencja ta prawdopodobnie będzie
się natężać. W dobie wielkich zmian ludzie będą szukali oparcia w konserwatywnych
zasadach. Wśród wielu jednostek na świecie dbanie o własny naród stać będzie wyżej
niż troska o migrantów i równouprawnienie. Już dziś sondaże wskazują, iż Front
Narodowy jest najbardziej popularną partią we Francji. Również w Szwecji prawicowa

184 Niemcy. Ataki na kobiety, dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl /wiadomoscize-swiata,2/niemieckie-media-ataki-imigrantow-na-kobiety-w-kolonii-ihamburgu,608198.html, [data dostępu: 27.03.2016].
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partia Szwedzcy Demokraci zdobywają coraz większe poparcie. Podobnie jest w
przypadku antyimigranckiej Duńskiej Partii Ludowej i FPOe w Austrii. Następstwem
tego może być polaryzacja polityczna Europy. Na końcu należy nadmienić, iż przedstawiciele
radykalnej prawicy mogą się posunąć do aktów terrorystycznych. Należy pamiętać że
wszystkie ruchy o skrajnych poglądach są niebezpieczne.
W kontekście problemów imigranckich mogą się wyklarować postawy, których
przedstawicielami będą trzy główne ośrodki: skrajna prawica – rasistowska i
ksenofobiczna, skrajna lewica – dążącą za wszelką cenę do realizacji projektu multikulti, salafici – dążący do obalenia demokracji i podążająca islamizacji Europy.
W tym miejscu warto też przypomnieć dzieło pod tytułem „Trzecia fala” Alvina
Tofflera. Autor w tejże książce wysuwa więcej niż prawdopodobną tezę, która mówi, iż
w przyszłości stare systemy rządów nie będą mieć racji bytu. Demokracja XXI w.
będzie charakteryzować się trzema zasadami: potęga mniejszości, „demokracja na pół
bezpośrednia”, podział decyzji. Mowa też jest o tym, że w momencie zderzenia fal
stracą na wartości zastane podziały na prawicę, lewicę, konserwatyzm, reakcję czy
awangardę.
Inne echo jakie może nastąpić w tym kontekście to obarczenie całą winą polityki i
polityków lewicowych.

Niektórzy już uważają,

że

to

oni doprowadzili

do

niekontrolowanego napływu uchodźców. Będzie to wykorzystywane przez partie
prawicowe do ataku na politykę Unii Europejskiej w zakresie imigracji. Trudna sytuacja
będzie też w Niemczech. Niewątpliwie także tam zostanie to wykorzystane do
podniesienia antyimigranckich nastrojów i ataku na Angelę Merkel.
Migracje w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat zmieniają swój charakter. W
wyniku pogłębiającej się integracji oraz procesów globalizacji, zyskują coraz bardziej
transnarodowy wymiar. Obecnie charakterystyczne są powiązania ponad granicami
administracyjnymi i kulturowymi. Migracja zyskała status ponadnarodowy –
wielopoziomowy i wielopodmiotowy. Ta ewolucja plus wielki exodus, zmuszą do
redefinicji pojęć związanych z zarządzaniem migracyjnym. W procesie tym niezbędna
będzie współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej.
Ponadto w wielu krajach dojdzie do ponownych prac nad polityką migracyjną i
azylową. Obecne rozwiązania nie sprawdziły się. Należy dokładnie przeanalizować
przyczyny i przebieg kryzysu i wprowadzić taką taktykę, która pozwoli zatrzymać
kolejne fale migracyjne oraz załagodzi przyszłe skutki. Zasadne też będą reformy
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dotyczące asymilacji obcokrajowców. Europejscy przywódcy zdwojone siły włożą w
zadbanie o integrację w następujących obszarach:
1) rynek pracy – polityka antydyskryminacji na rynku pracy, polityka zróżnicowanego
etnicznie zatrudnienia w instytucjach publicznych, wspieranie przedsiębiorców
etnicznych (szkolenia, kursy, pomoc w uzyskiwaniu pożyczek) tworzących miejsca
pracy, treningi i aktywizacja zawodowa ukierunkowana na migrantów;
2) edukacja – polityka wspierania dzieci w procesie edukacji (dodatkowe lekcje,
asystenci

nauczycieli

posługujący

się

językami

migrantów,

dodatkowe

finansowanie dla szkół z dużą liczbą dzieci imigranckich);
3) polityka społeczna – polityka społeczna skierowana do migrantów, instytucje
dedykowane migrantom (departament, działy ds. integracji), ulotki i materiały
informacyjne dostępne w językach największych grup imigranckich, personel
instytucji publicznych przeszkolony w obsłudze zróżnicowanych kulturowo i
religijnie klientów;
4) budownictwo socjalne – polityka antydyskryminacyjna (lokale socjalne), polityka
desegregacyjna (przeciwdziałanie „gettoizacji”185;
5) język – nauka języka kraju przyjmującego, szczególnie w pierwszym okresie po
osiedleniu, przeciwdziałanie gettoizacji, która może prowadzić do spowolnienia
procesu adaptacji i zaznajamiania się z zasadami panującymi w kraju.
Warto też pamiętać o tym, że migracja dotyczy również służby zdrowia czy
bezpieczeństwa wewnętrznego. W tych strefach zmiany też będą niezbędne.
Wiadomo, że trzy szlaki migracyjne, którymi głównie podróżowano w 2015 r. są
coraz trudniejsze w użytkowaniu. Coraz więcej państw zamyka swoje granice. Dlatego
imigranci szukają nowych tras, aby przedostać się do serca Europy. Od 2016 r. coraz
częściej będą wybierane drogi biegnące przez Rumunię i Ukrainę, a potem przez
Polskę. Należy przygotować się na wzmożone migracje w okresie letnim.
Niewykluczone, że w następnych miesiącach wyklarują się inne szlaki.
W wymiarze instytucjonalnym kolejne ciosy mogą spaść na strefę Schengen.
Schemat może okazać się bardzo prosty: kolejna fala migracyjna – zamykanie granic
przez następne państwa – upadek układu. Oprócz klęski w zakresie bezpieczeństwa,
kolejnym powodem, który może stać za decyzją o ponownym wprowadzeniu kontroli
185 Gettoizacja - proces tworzenia się gett,
zamieszkiwanych przez grupy mniejszościowe,
społeczeństwem większościowym.

homogenicznych obszarów
które nie współżyją ze
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granicznych lub ich całkowitym zamknięciu, jest chęć zadowolenia społeczeństwa. UE
za wszelką cenę nie będzie chciała do tego dopuścić. Tak więc pewne kroki zostaną
podjęte, pytanie tylko czy okażą się skuteczne?
Ważną kwestię stanowi porozumienie z Turcją. Kraj ten może powstrzymać dalszy
napływ imigrantów. Od tureckich interesów narodowych zależy, czy podejmą się tego.
Na razie, mimo prób podjęcia współpracy na linii Ankara – UE, nie zanosi się na to.
Innym skutkiem nielegalnego napływu migracyjnego może być kryzys w łonie Unii
Europejskiej. Główną przeszkodą w znalezieniu rozwiązań tej sytuacji jest brak
porozumienia między krajami członkowskimi. Zasadne jest więc stwierdzenie, że
pierwszą ofiarą impasu jest dyplomacja. W przyszłości różnice w zdaniach mogą się
pogłębiać. Być może państwa przestaną myśleć w ramach wspólnoty, a zaczną
egoistycznie wynosić dobro narodowe ponad UE. „Rozdźwięk” między zjawiskiem o
skali ogólnoeuropejskiej a będącymi do dyspozycji narzędziami podejścia do niego na
poziomie poszczególnych krajów to bardzo poważny błąd. Należy brać pod uwagę to,
że konsekwencją tego może stać się rozpad UE lub odejście z organizacji niektórych
podmiotów. Z kolei dezintegracja Unii może doprowadzić do jeszcze większego
napływu imigrantów.
Już dziś występują istotne różnice miedzy państwami członkowskimi UE w
zakresie warunków przyjmowania uchodźców, wysokości wskaźnika przyznawania
azylu oraz środków integracyjnych. Powoduje to niezadowolenie krajów, które na
swoje barki przyjęły największy ciężar w rozlokowaniu imigrantów. Państwa słabe
gospodarczo mogą podupaść przez kryzys – będzie to kolejny skutek.
Dziedzictwo duchowe i moralne Unii opiera się na niepodzielnych i uniwersalnych
wartościach europejskich. W artykule 2. Traktatu Lizbońskiego czytamy m.in., że „Unia
opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności,
demokracji, równości”. Dodać do tego jeszcze można indywidualizm i myślenie
o rodzinie, religię kościelną i New Age, autorytaryzm i liberalizm, materializm
i postmaterializm, różnorodność, tolerancję. Dziś te zasady są zagrożone. Od
początku kształtowania się Wspólnoty elementem scalającym i jednoczącym państwa
Unii Europejskiej była przynależność do europejskiej kultury, prawa, zasad moralnych,
wzorów postępowania.

Przez

wieki

powstawania

państw europejskich,

ich

indywidualne prawa formowały się, powiedzieć można „nasycały się” przez określone
wartości, budowane w oparciu o religię i kulturę europejską. Dziś ten proces ulega
rozpadowi. W obliczu niebezpieczeństw kraje przestają stosować się do europejskich
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standardów w imię indywidualnych interesów. Niegdyś dumni z wyznawanie
europejskich wartości a dziś przerażeni bezradnością odsuwają się od wieloletnich
tradycji.
Ostatni temat, jaki należy poruszyć, to ostateczna liczba imigrantów, którzy znajdą
się w Europie. Oczywiście nie sposób przewidzieć, ilu dokładnie ich przybędzie.
Pewnym jest jednak to, że przy granicach czekają kolejne miliony uciekinierów. Jeśli
sytuacja w krajach pochodzenia nadal się nie zmieni, to liczba ta będzie się
powiększać. Wobec tego, ilu z nich jest w stanie przyjąć Europa? Nie ma konkretnego
limitu. Niestety wiadomo, że parę milionów dla państw członkowskich to za dużo. Już
parę tysięcy może zaburzyć harmonię w kraju. Z tego względu zostaną podjęte
radykalne działania aby powstrzymać napływ – będzie to wzmożona kontrola na
granicach i doraźne rozwiązywanie konfliktów na Bliskim Wschodzie i Afryce.

4.2.

Sytuacja kulturowa

Kultura jest zjawiskiem, które może zarówno łączyć, jak i dzielić. Wśród
społeczności arabskiej i muzułmańskiej zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu. Jest
jednak zgoła inna od tej, która znana jest w Europie. Ludność tamtych regionów jest
odmienna pod względem tradycji, zachowania czy wzorów postępowania. W
momencie osiedlenia się tysięcy obcokrajowców może dojść do konfliktów na tle
etnicznym. Wzajemna nieznajomość obyczajów przełoży się na przyszły wygląd
stosunków społeczno-polityczno-ekonomicznych w krajach europejskich. Należy
podkreślić, że czynniki kulturowe będą mieć decydujący wpływ na potomny obraz życia
w Europie.
Rozprawa na temat konsekwencji kulturowych kryzysu migracyjnego nasuwa dwa
zasadnicze pytania. Pierwsze dotyczy nastrojów społeczeństwa przyjmującego, drugie
natomiast - nastawienia imigrantów do społeczności rodzimej i do kraju, do którego
przybywają. Obie reakcje tych grup społecznych wpływają na siebie, tworząc spiralę
nienawiści lub też odwrotnie – zgodną wspólnotę.
Analizując historię integracyjną takich krajów jak Francja, Niemcy, Szwecja czy
Wielka Brytania, można zaryzykować tezę, że w krajach imigranckich narastać będą
negatywne emocje. Poprawność tego stwierdzenia potwierdza również obserwacja
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nastrojów w krajach przyjmujących osoby przybyłe do Europy podczas kryzysu
migracyjnego.
Jeśli chodzi o wyzwania dla społeczeństwa przyjmującego, należy wspomnieć o
wzroście niepewności jednostek, poczuciu zagrożenia, niezrozumienia. Napływ
migrantów wiąże się z napięciami w relacjach społecznych, silnie powiązanych z
tożsamością. Szczególnie w społeczeństwach monoetnicznych nagły wzrost liczby
migrantów i konieczność funkcjonowania w obliczu dużego pluralizmu kulturowego
mogą wpływać na relacje międzygrupowe i poczucie przynależności, jak również na
nasilenie zachowań ksenofobicznych czy rasistowskich. W napływie cudzoziemców
część społeczeństwa widzi czynnik osłabiający tradycje narodowe, destabilizujący
porządek publiczny czy zagrażający interesowi ekonomicznemu jednostek. Jak wynika
z badań w społeczeństwach europejskich, migranci są postrzegani także jako
zagrożenie dla zastałego porządku. Już dziś na różnych forach i komunikatorach
internetowych można zauważyć niebywały rozkwit nienawiści wobec obcych.
Równocześnie notowany jest wzrost postaw o cechach nacjonalistycznych.
Najniebezpieczniejszymi objawami strachu przed zmianami będą fanatyzm i
ekstremizm religijny. Przewiduje się zwiększenie liczby ataków wymierzonych w
obcokrajowców. Już w listopadzie 2015 r. w Niemczech doszło do serii ataków na
imigrantów i podpaleń ośrodków dla uchodźców186.
Wyzwania związane z napływem migrantów łączą się nie tylko z logistyką ich
przyjęcia i akomodacji, ale przede wszystkim z ich integracją, która powinna rozpocząć
się zaraz po przyjeździe. Komisja Europejska przyjęła definicję mówiącą, że integracja
jest procesem dwustronnym, czyli wywołane nią zmiany dotyczą zarówno migrantów,
jak i społeczeństwa przyjmującego. Proces ten nie będzie też łatwy dla imigrantów.
Odrzucenie ze strony społeczeństwa przyjmującego spowoduje gettoizację i
odizolowanie się. Trudności ze znalezieniem pracy i różnego rodzaju niedogodności
ekonomiczne zakłócą zaaklimatyzowanie się tych osób w nowym miejscu
zamieszkania. Bieda i frustracja może zradykalizować młode pokolenia imigrantów.
Odmienność kultury i religii do jakich przynależą te mniejszości warta jest
podkreślenia. Między innymi stosunek do kobiet i osób o innym wyznaniu budzą

186 Podpalenia, pobicia, wybuchające bomby. W Niemczech rośnie liczba ataków na
ośrodki dla uchodźców, dostępne w Internecie: http://wpolityce.pl/swiat/270387podpalenia-pobicia-wybuchajace-bomby-w-niemczech-rosnie-liczba-atakow-naosrodki-dla-uchodzcow, [data dostępu: 31.03.2016].
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niepokój. Zderzenie wartości świata islamskiego ze światem zachodnim jest szokiem
dla ortodoksyjnych muzułmanów, którzy nie uznają swobodnego stylu bycia w Europie.
Oczywiście nie można generalizować, bowiem nie wszyscy opowiadają się po tej
stronie. Mimo to, taka różnorodność poglądów i niezrozumienie może pogłębiać
zamknięcie się tych osób we własnym gronie. Skrajnym przykładem niechęci mogą
być ataki nacechowane nietolerancją czy przeniesienie wzorów zachowania ze świata
arabskiego do krajów europejskich. W tym miejscu należy przypomnieć sprawę ataków
na tle seksualnym w Kӧln.
Następnym skutkiem nad jakim należy się zastanowić, to tworzenie się państw i
społeczeństw wielokulturowych. Celem tego rozważania jest przyziemne, „społeczne
spojrzenie na zjawisko”. Wcześniej stwierdzono, że zmierzch polityki „multikulti” jest
bliski, co miało oznaczać, że politycy będą odchodzić od zbytniej uległości wobec
imigrantów. Mimo to, będą oni nadal żyć wśród społeczności europejskiej. Zmieni się
tylko zarządzanie mniejszościami. Faktem jest, iż wspólnoty uzupełniane są w coraz
większym stopniu o obce elementy. Czy nauczą się wszyscy razem żyć w jednym
domostwie? Będą musieli. Mimo występowania niechęci z obu stron, nie da się
uniknąć przenikania się kultur. To samoczynny mechanizm, którego nie sposób
uniknąć. Czy stanie się to świadomie czy też spontanicznie różne grupy będą czerpały
od siebie nawzajem wzory i normy – jest to zjawisko dyfuzji kulturowej. Pozytywnym
tego aspektem jest to, iż zróżnicowanie etniczne i kulturowe może być źródłem
inspiracji i innowacji. Wymaga to jednak zaangażowania instytucji publicznych we
współpracę z partnerami społecznymi. Ich sprawne i bezkonfliktowe działanie
wymagać będzie wiele otwartości, elastyczności i chęci ze strony poszczególnych
wspólnot.
Ostatnio nośne hasło „islamizacji Europy” budzi wiele kontrowersji i niepokój. W
momencie wybuchu kryzysu migracyjnego coraz częściej pada pytanie: „Czy właśnie
taki los czeka nasz kontynent?”. Rozważania można rozpocząć od słynnej teorii
Samuela Huntingtona „zderzenie cywilizacji”. W swojej książce zatytułowanej
„Zderzenia cywilizacji i nowy kształt ładu światowego” autor próbuje znaleźć
odpowiedź na pytania: co jest najczęstszą przyczyną zatargów międzycywilizacyjnych
i co będzie główną przyczyną konfliktów przyszłości. Według Huntingtona waśnie
miedzy kręgami cywilizacyjnymi będą wynikać nade wszystko z „arogancji Zachodu,
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nietolerancji Islamu i chińskiej pewności siebie”187. Cywilizacje: prawosławna,
japońska i indyjska zajmować będą w stosunku do Zachodu ambiwalentne stanowisko.
Bardzo duży wpływ na kształtowanie stosunków międzycywilizacyjnych będzie miał
Zachód i to właśnie - jak pisze amerykański politolog - on i jego nieuzasadnione
poczucie własnej wyższości, utrzymanie przewagi militarnej, ochrona integralności w
obliczu narastającej fali imigracji oraz dążenie do upowszechnienia swoich wartości
będą główną przyczyną powstawania konfliktów z innymi cywilizacjami, a zwłaszcza z
tymi, które znajdują się w fazie "przebudzenia".
Huntington twierdzi, że największy konflikt dotknie cywilizację islamską i
zachodnią. Jego zdaniem spór na linii Islam-Zachód trwa od samego powstania tego
pierwszego. Wymienia się kilka źródeł antagonizmów. Po pierwsze, wskutek przyrostu
ludności w krajach muzułmańskich pojawiła się wielka rzesza bezrobotnych młodych
ludzi, którzy stali się bazą rekrutacyjną dla organizacji islamskich, wywierali presję na
sąsiednie kraje i migrowali na Zachód. Po drugie, za sprawą odrodzenia islamu
muzułmanie na nowo uwierzyli w wyjątkowość swojej cywilizacji. Po trzecie,
podejmowane przez Zachód starania o nadanie swym wartościom i instytucjom
wymiaru uniwersalnego, zachowanie militarnej i ekonomicznej przewagi oraz
interweniowanie przezeń w konflikty rozgrywające się w świecie muzułmańskim,
wywołały wśród muzułmanów silne resentymenty. Po czwarte, z upadkiem komunizmu
zniknął wspólny nieprzyjaciel Islamu i Zachodu, oba więc zaczęły uznawać się
nawzajem za wrogów. Po piąte, coraz intensywniejsze kontakty ludzi należących do
obu grup na nowo pogłębiały w każdej ze stron poczucie tożsamości i odrębności od
drugiej strony. Podsumowując, według Huntingtona cywilizacja islamska i tożsamość
muzułmańska są głównym zagrożeniem dla Zachodu.
Samą tezę co do islamizacji Europy trudno poprzeć i trudno odrzucić. Należy się
zastanowić, czy islamizacja Europy jest realnym zagrożeniem czy raczej mitem
wyprodukowanym na potrzeby aktualnych politycznych potrzeb. Faktem jest, że liczba
urodzeń wśród muzułmanów jest o wiele wyższa niż wśród chrześcijan. Z drugiej
jednak strony, trzeba stwierdzić, że w obliczu islamizacji odradzają się wartości
katolickie. Na ten moment rokowania rozwoju tego zjawiska są dość bezpodstawne.
Argument o wyższości demograficznej muzułmanów jest zbyt słaby, gdyż to niejedyny

187 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego,
Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2008, s. 307.
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czynnik, który może doprowadzić do rzeczywistego „zagrożenia islamskiego”. Z równie
dużym prawdopodobieństwem Europie uda się zachować swoją tożsamość.

4.3.

Sytuacja ekonomiczna

Wpływ imigrantów na gospodarkę kraju przyjmującego i sytuację ekonomiczną
jego mieszkańców zależy przede wszystkim od charakterystyk imigrantów oraz stanu
i typu gospodarki tego kraju. Dodatni lub ujemny efekt ekonomiczny zależy bowiem od
takich zmiennych, jak: kombinacja umiejętności zawodowych i społecznych imigrantów
oraz

członków społeczeństwa

przyjmującego

(struktury kapitału

i

instytucji

ekonomicznych) oraz elastyczności podmiotów gospodarczych, niezbędnej do
akomodacji migrantów (np. dokonywania zmian w systemie zatrudniania czy
używanych technologii). Dlatego większość analiz ekonomicznych, dotyczących
wpływu imigracji, rozróżnia efekt napływu imigrantów nisko wykwalifikowanych od
wysoko wykwalifikowanych oraz efekt krótko- od długoterminowy. Zakłada się, że w
krótkim okresie struktura gospodarki i stosowane technologia pozostają niezmienione,
a więc główny wpływ migracji polega na zwiększeniu podaży siły roboczej. Zatem w
perspektywie krótkoterminowej imigranci powodują zazwyczaj obniżenie płac, a więc i
dochodów rodzimej siły roboczej o podobnych kwalifikacjach. Wpływają natomiast
pozytywnie na zarobki lokalnych pracowników o umiejętnościach komplementarnych.
Ponadto doprowadzając do sytuacji preferującej pracodawcę (zwiększając podaż
pracy), w krótkim okresie imigranci przyczyniają się także do zwiększenia zysków
właścicieli i chlebodawców. Zagregowany pozytywny efekt imigracji na wyniki
osiągane przez pracowników rodzimych zależy więc od tego, na ile przeciętnie są oni
różni w swoich doświadczeniach i umiejętnościach (posiadanym kapitale społecznym)
od imigrantów.
Podrozdział ten ma na celu spojrzenie na kryzys oczami imigrantów oraz oczami
krajów przyjmujących. Jeśli chodzi o pierwszą część, to analizę należy rozpocząć od
charakterystyki imigrantów. Pozwoli nam to na określenie, jakie mogą mieć oni
perspektywy w nowym miejscu życia. Są to ludzie pochodzący z bardzo bogatych
krajów. Wśród przybyłych większość stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym.
Pozostała część to kobiety i dzieci. Zdecydowanie przeważają osoby o niskich
kwalifikacjach i biedni. Prawie nikt z nich nie zna języka angielskiego ani żadnego
innego występującego w Europie. Jeśli zaś chodzi o kraje przyjmujące, to do tych
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będących na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego można zaliczyć Niemcy,
Szwajcarię, Austrię, Szwecję, Finlandię, Wielką Brytanię, Włochy, Norwegię. Za kraje
biedniejsze można uznać: Węgry, Słowenię, Grecję, Ukrainę, Polskę oraz wszystkie
kraje bałkańskie.
Pierwszym ekonomicznym skutkiem kryzysu migracyjnego jest potężny koszt
opieki nad nowoprzybyłymi imigrantami poniesiony przez kraje przyjmujące i Unię
Europejską. Jest to pierwszy wydatek, jaki poczyniony zostaje w ramach walki z
obecną sytuacją. Opłacenie ośrodków dla uchodźców rocznie kosztuje około 3 miliony
euro. Do tego dolicza się jeszcze wyżywienie i wodę, środki czystości, opiekę
medyczną. Uchodźcy dostają również świadczenia socjalne. Przyjęcie obywateli
innego państwa, zapewnienie im warunków do życia zgodnych ze standardami praw
człowieka wiąże się ze znacznymi kosztami. Dla każdego z krajów jest to duże
obciążenie finansowe.
Imigranci, podróżując do Europy, liczą na wysokie socjale w bogatych krajach
europejskich. Ze względu na to w niektórych krajach zapowiedziano obniżenie kwot
świadczeń socjalnych. Ucierpią na tym imigranci niezwiązani z kryzysem. Demontaż
systemu opieki społecznej to drugi skutek ekonomiczny.
Inny to zmiany na rynku pracy. Po rozlokowaniu uchodźców zwiększy się poziom
bezrobocia. Problem ten dotyczy zwłaszcza biedniejszych państw. Nieliczne kraje, te
rozwijające się, lepiej sobie z tym poradzą, gdyż mają duże zapotrzebowanie na
niewykwalifikowanych pracowników, a imigranci uzupełnią tam luki w tym zakresie.
Należy też zauważyć, że przyjęcie takiej masy uchodźców oznacza przede wszystkim
obniżenie kosztów pracy. Odczują to nie tylko obcokrajowcy, ale i rodowici obywatele.
Negatywną strona imigracji jest przemyt m.in. broni. Skala tego zjawiska jest
bardzo duża i powoduje duże straty w gospodarce państwa. Od początku trwania
kryzysu notuje się akty przestępstw tego typu.
W dłuższej perspektywie, kiedy już imigranci lub następne pokolenia będą znali
język, taka ilość przybyszów może być plusem. Z punktu widzenia pracodawców
migranci znający egzotyczne języki oraz zasady panujące w krajach ich pochodzenia
mogą być atrakcyjnymi pracownikami pozwalającymi rozszerzyć obecność na nowych
rynkach. Aktywni zawodowo migranci w krajach europejskich bardzo często decydują
się na prowadzenie działalności gospodarczej, wykorzystując swoje powiązania z
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krajami pochodzenia, co zwiększa atrakcyjność oferty, pomnaża wpływy z podatków i
tworzy miejsca pracy.
4.4.

Potencjalne zagrożenia

Potencjalne zagrożenia, mogące być konsekwencjami kryzysu migracyjnego, mają
bardzo groźne oblicze. Mogą dotyczyć zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i
narodowego. To właśnie te rodzaje skutków władzom będzie najtrudniej powstrzymać.
Dużą rolę odegra tutaj poziom wyszkolenia służb porządkowych i specjalnych.
Po pierwsze, masowy napływ nielegalnych imigrantów do Europy niesie ze sobą
ryzyko przedostania się przez granice, wraz z tą grupą - terrorystów. Organizacja taka
jak Państwo Islamskie działa w bardzo inteligentny sposób. Wiedząc, że wykrycie ich
bojowników będzie praktycznie niemożliwe, znalazło sposób na zniszczenie Europy
od środka.
Jest to nowa taktyka ISIS polegająca na sprowokowaniu fali nienawiści w stosunku
do muzułmanów na Zachodzie. Wykorzystuje się do tego antyemigranckie nastroje.
„W materiałach propagandowych Daesh oraz na portalach społecznościowych można
odnaleźć informacje obrazujące zmiany strategii IS wobec Zachodu. Chodzi przede
wszystkim o nowe sposoby zachowywania się bojowników. Mają oni idealnie
wkomponować się w zachodnie środowisko. Z instrukcji dostępnej w mass-mediach
wynika, że nadchodzi era samotnych wilków, zamachowców samobójców, którzy mają
swymi działaniami terroryzować społeczeństwo. Jak najwięcej ofiar, jak najwięcej
strachu. Zanim to jednak nastąpi zamachowiec musi wtopić się w tłum i nie zwracać
na siebie uwagi”188.
Wcześniej ISIS wykorzystywało taktykę cool jihadu. Jej atrakcyjność polegała na
złudzeniu celu i jedności z grupą. Młodzi ludzi z dumą naśladowali symbolikę Państwa
Islamskiego. Bycie cool i prowadzenie jihadu, jest zjawiskiem nowym, który stał się
typową odpowiedzią na brak perspektyw, poczucie odrzucenia w świecie Zachodu
młodzieży muzułmańskiej lub formą buntu osób z Zachodu, niezwiązanych z kulturą
oraz religią muzułmańską. Taktyka okazała się jednak nieskuteczna. Poniższej tabeli
znajduje się porównanie obu taktyk189.

188 M. El Ghamarii, Zmiana taktyki i działań Daesh?, dostępne w Internecie:
http://fundacjapoint.pl/2016/02/zmiana-taktyki-i-dzialan-daesh/,
[data
dostępu:
31.03.2016].
189 Tamże.
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Tabela 2.
Cechy nowej i starej taktyki Państwa Islamskiego
CECHY STAREJ TAKTYKI:
•

wywoływaniu psychozy i strachu,
• rozpowszechnianiu represji oraz
terroru,
• masowych egzekucjach,
• wykorzystywaniu dzieci i kobiet,
• porwaniach,
• zabójstwach religijnych,
• stosowaniu „własnego” prawa
Szariatu,
• opłacaniu najemników, czy też
„bojowników” z Zachodu,
• opłacaniu „donosicieli”,
• wykorzystywaniu i wysyłaniu swoich
działaczy poza granice,
• precyzyjnym określeniu, kto jest ich
wrogiem,
• pokazaniu braku jakichkolwiek
innych związków kulturowych i
religijnych poza Islamem,
• chęci skłócenia ze sobą różnych
grup etnicznych,
• zwróceniu jednej grupy przeciwko
innej,
• stosowaniu terroru, jako formy
rządów,
• bardzo silnej propagandy medialnej
(pokazywaniu zabójstw, mordów oraz
masowych egzekucji),
• wywołaniu wśród ludności psychozy
zagrożenia,
• wzmożeniu podziałów w
społeczeństwie,
• chęci demonizacji muzułmanów,
• prowokowaniu fali nienawiści do
muzułmanów na Zachodzie,
• przeciągnięciu „sfrustrowanych”
liberalnych muzułmanów na swoją
stronę
• radykalizacji liberalnych
muzułmanów
• wykorzystywaniu „fali migracyjnej”.

CECHY NOWEJ TAKTYKI:
•

udawajcie chrześcijan,
• golcie brody,
• noście chrześcijańskie symbole (krzyże),
• spotykajcie się z chrześcijanami,
• odwiedzajcie chrześcijańskie świątynie
(kościoły)
• chodźcie na dyskoteki,
• „noście” się jak ludzie na Zachodzie,
• możecie, dla „niepoznaki”, spożywać
alkohol i jeść wieprzowinę,
• ubierajcie się tak, by nie zwracać na siebie
uwagi.

Źródło: M. El Ghamarii, Zmiana taktyki i działań Daesh?, dostępne w Internecie:
http://fundacjapoint.pl/2016/02/zmiana-taktyki-i-dzialan-daesh/, [data dostępu: 31.03.2016].

Zmiana taktyki ma utrudnić służbom specjalnym typowanie potencjalnych
zamachowców. Oczywiście zabieg jest bardzo skuteczny. Służby nie dadzą rady
zweryfikować każdego. Nie uda się przeanalizować życiorysu pod katem powiązań z
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grupami terrorystycznymi lub przestępczymi. Trzeba pamiętać również o tym, że wiele
osób wyrzuca swoje dowody tożsamości. Wizualnie też nie da się od rozpoznać czy
ktoś ma złe zamiary. Nikogo nie można bezpodstawnie oskarżyć tylko dlatego, że ma
rysy arabskie. W tym kontekście pojawia się także pytanie o sposób rozróżniania i
traktowania uchodźców oraz imigrantów ekonomicznych.
Ważną kwestią jest zdobywanie nowych wyznawców. Osoby, które nie były
terrorystami wcześniej, mogą ulec radykalizacji dopiero po przyjeździe do Europy, np.
uczęszczając do meczetów budowanych za prywatne lub publiczne środki pochodzące
z Zatoki Perskiej i nadzorowanych przez wahabickich imamów. W przeszłości
„radykalne” meczety, centra i instytuty islamskie (w Mediolanie, Londynie, Hamburgu)
odgrywały znaczną rolę w tworzeniu siatek kontaktów na terenie Europy. Wśród tych
dziesiątek tysięcy młodych Syryjczyków i Irakijczyków z pewnością znajdą się tacy,
którzy chętnie nawiążą współpracę z islamistami - zwłaszcza, gdy ich oczekiwania i
wymagania wobec "europejskiego Edenu" brutalnie rozminą się z rzeczywistością.
Warto pamiętać, że radykalizacja i podział Europy to cel ISIS. Równie dobrze zamiast
dokonywać ataków terrorystycznych, przybysze mogą finansowo wspierać swoich
braci np. z Syrii. Ataków mogą też dokonywać migranci z pierwszego i drugiego
pokolenia ( np. w Wielkiej Brytanii Pakistańscy). Coraz częściej będą też pojawiać się
ataki dokonywane przez kobiety i dzieci. W tym kontekście trzeba podkreślić również,
że wcześniejsze fale migracyjne (Wielka Brytania, Francja, gastarbeiterzy w
Niemczech) nie spowodowały eskalacji terroryzmu.
Bojowników

pozyskuje

się

również

wśród

obywateli

zachodnich.

Niebezpieczeństwem są sygnały bagatelizowane przez rządy oraz organizacje
odnośnie Państwa Islamskiego. W krajach takich jak Wielka Brytania czy Niemcy,
poparcie dla terrorystów wynosi od około 4% (wśród ludzi młodych do 24 roku życia),
jednak już wśród ludzi mających około czterdziestu lat – 11%. We Francji wyniki są
jednak zatrważające – 15% poparcia całego społeczeństwa. Wśród ludzi młodych, o
przedziale wiekowym 18-24 lata, można znaleźć aż 27 % zwolenników Państwa
Islamskiego. Notuje się, że w krajach bałkańskich – Kosowo, Bośnia – społeczeństwo
jest bardzo podatne na propagandę ISIS
Wydaje się, że obecną sytuację idealnie opisują następujące słowa – „Terroryzm
nie ma ojczyzny”. Nie zna pojęcia długości czy szerokości geograficznej. Nie ma też
twarzy i koloru skóry. Warto dodać, że nie tylko terroryści wykorzystują niestabilność
Starego Kontynentu. Z sytuacji korzystają też różnego rodzaju przestępcy, m.in.
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przemytnicy. Służby informują o zatrważającej skali procederu, jakim jest handel
bronią. Możemy być świadkami rozwoju nielegalnego handlu będącego źródłem
finansowania siatek terrorystycznych w całej Europie. W tym miejscu znowu należy
przypomnieć sprawę napaści seksualnej w noc sylwestrową w Niemczech. Niestety
takie zdarzenia mogą się powtarzać, jeśli edukacja społeczna imigrantów okaże się
nieskuteczna.
W momencie, kiedy przybysze zostaną już objęci opieką i rozlokowani, pojawia się
następne zagrożenie. Państwa po raz pierwszy przyjmujące takich imigrantów lub
uchodźców będą musiały się przygotować do odpowiedniego rozpoznawania
zagrożeń wynikających np. z rozbudowy religijnej infrastruktury na swoim terenie oraz
do zwalczania ich nie tylko za pomocą środków policyjnych, ale także prewencyjnych.
Mogą im w tym pomóc doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich.
Kolejnym skutkiem kryzysu jest konieczność rewizji istniejących strategii
zwalczania terroryzmu oraz zapobiegania radykalizacji i rekrutacji do organizacji
terrorystycznych. Wiele ataków terrorystycznych jest udaremnianych, lecz w
przyszłości może to być trudniejsze. Możliwe przeobrażenie Daesh skomplikuje to
jeszcze bardziej. Niekontrolowany napływ imigrantów zainicjuje też w przyszłości
dyskusję na temat ewolucji koncepcji praw człowieka i relacji społecznych.
Następnym punktem, którego nie można pominąć, jest nieudolna ochrona granic
europejskich. Najbardziej bezpośrednie zagrożenie niosą ze sobą luki w kontroli
migrującej ludności w południowych państwach UE. Dla jego zmniejszenia konieczne
jest pilne wzmocnienie Frontexu i jego współpracy z Europolem, a także koordynacja
działań narodowych służb państw członkowskich.
Ostatnim potencjalnym zagrożeniem może być katastrofa humanitarna. Poniekąd
już mamy z nią do czynienia. Imigranci zanim zostaną przetransportowani do
ośrodków dla uchodźców żyją w gromadach i bardzo ciężkich warunkach. Zanim
jednak dotrą do Europy setki z nich ginie ze względu na trudne warunki przeprawy. W
przyszłości może być tylko gorzej. Kraje Zachodnie mogą sobie nie poradzić z taką
ilością uciekinierów i tym samym - nie każdy otrzyma pomoc.
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CZĘŚĆ III

Źródła i sposoby finansowania wybranych współczesnych
struktur terrorystycznych
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Sources and methods of financing of some of contemporary
structures of terrorist
Streszczenie:
Niniejsza praca przedstawia problematykę źródeł i sposobów finansowania organizacji
terrorystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem największej współczesnej struktury
terrorystycznej – Państwa Islamskiego. Została sporządzona w oparciu o analizę dostępnej
literatury oraz źródeł internetowych. Autor posłużył się metodą syntezy oraz weryfikacji
wybranych monografii naukowych. Zakres pracy obejmuje trzy rozdziały opisujące kolejno:
pojęcie terroryzmu, genezę i okoliczności powstania, sposoby finansowania struktur
terrorystycznych oraz genezę powstania tak zwanego Kalifatu, czyli "Państwa Islamskiego".
Summary:
Presented work shows the issues concerning the sources and methods of financing of
terrorist organizations, with the emphasis on the biggest contemporary terrorist structure Islamic State in Iraq and Syria. It has been created by analyzing the available literature, as well
as the Internet sources. The author used the methods of synthesis and the chosen scientific
monograph's verification. This work consists of three chapters, which subsequently cover the
concept of terrorism, the genesis and circumstances of inception, the methods of financing the
terrorist structures and the genesis of inception of the, so called Caliphate, so "Islamic State in
Iraq and Syria".
Słowa kluczowe:
Keywords:

Finansowanie, Państwo Islamskie, struktury terrorystyczne, terroryzm
Financing, Islamic State in Iraq and Syria, terrorist structures, terrorism
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ROZDZIAŁ 1
IDENTYFIKACJA ZJAWISKA TERRORYZMU
1.1.

Definicja pojęcia terroryzm

Słowo „terror” (z łac.: strach, groza) oznacza stosowanie przemocy, gwałtu i
okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika. Słowo „terroryzm” (terror
– z łac.: strach, groza; franc. terrorisme) wywodzi się ze słowa terror i oznacza
stosowanie terroru zwłaszcza przez ugrupowania ekstremistyczne, które za pomocą
zabójstw politycznych, porwań, uprowadzeń zakładników, statków, samolotów i innych
próbują zwrócić uwagę opinii publicznej na swoje hasła i żądania bądź wymusić na
rządach państw określone ustępstwa190. W. Dietl obrazowo określił terror jako
„przemoc z góry”, czyli metody stosowane przez rząd w stosunku do narodu lub
określonych grup obywateli, podczas gdy terroryzm jest „przemocą z dołu”, czyli
użyciem przemocy przez grupy społeczne przeciwko autorytetowi państwa191.
W Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN zjawisko terroryzmu zostało
scharakteryzowane

jako

„różnie

umotywowane

ideologicznie,

planowane

i

zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, skutkujące naruszeniem
istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych
i społeczeństwa określonych zachowań, często naruszające dobra osób postronnych.
Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków
(naciski psychiczne, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w
warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie
lęku”192.
Zdaniem Kofiego Annana (byłego Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych) „terroryzm to każde działanie zmierzające do spowodowania śmierci
lub poważnej szkody cielesnej u osób cywilnych lub niebiorących udziału w walce
zbrojnej, którego celem jest zastraszenie ludności albo zmuszenie rządu lub

190 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 48.
191 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 27.
192 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997, s. 800.
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międzynarodowej organizacji do wykonania lub odstąpienia od wykonania określonych
czynności”193.
R. M. Barnas określa terroryzm jako „użycie siły lub przemocy przeciwko osobom
lub własności z pogwałceniem prawa dla celów zastraszania, wymuszania okupów lub
przymuszania. Terroryzm często posługuje się zastraszaniem opinii publicznej, aby
przekonać obywateli o nieskuteczności i bezsilności aparatu państwowego, a także,
by określona sprawa znalazła szeroki oddźwięk wśród opinii publicznej”194. Autor ten
dzieli terroryzm na lokalny i międzynarodowy. Terroryzm lokalny dotyczy pewnych
grup lub osób na terenie danego kraju, które walczą z jego rządem (np. ETA w
Hiszpanii, IRA w Irlandii). Terroryzm międzynarodowy dotyczy tych grup lub osób,
których działania są skierowane przeciwko różnych krajom i rządom, a działania tych
grup przekraczają granice państw195.
Jako główne i charakterystyczne cechy terroryzmu, niezależnie od przyjmowanych
definicji, B. Hołyst wyróżnia:


przemoc jest stosowana wszelkimi dostępnymi metodami, często brutalnymi i
okrutnymi,



celem ataku najczęściej jest niewinna ludność cywilna,



brak skrupułów, pragnienie stosowania przemocy bez względu na konsekwencje,



pragnienie wywoływania strachu,



ataki są przeprowadzane, by osiągnąć właściwe cele militarne, etniczne,
ideologiczne lub religijne – często irracjonalne dla pozostałych ludzi196.

W. Dietl w swej publikacji szczegółowo i precyzyjnie omawia pięć elementów
tworzących terroryzm:


używanie przemocy musi być trwałym i kontynuowanym przez jakiś czas
zdarzeniem (pojedyncze zdarzenie nie jest terroryzmem),



ataki muszą być zaplanowane i zorganizowane (spontaniczna przemoc, np.
pojawiająca się podczas demonstracji, nie jest terroryzmem),



motywacją terrorystów musi być pragnienie osiągnięcia celów politycznych, co
odróżnia to zjawisko od przestępczości ogólnej, napadów i rabunków,
193 J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, Kraków 2007, s. 135-136.
194 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów do Osamy bin Ladena, Wydawnictwo
Kirke, Wrocław 2001, s. 11.
195 Tamże.
196 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 56.
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są zastosowane odpowiednie środki nacisku, zgodne z taktyką „uderzenia prosto
w serce”, a więc bomby, broń palna i inne rodzaje broni. W starciu z przeciwnikiem
stosuje się przemoc, zniszczenie, budzi się uczucie strachu i niepewności.
Przemoc terrorystyczna powinna być odbierana przez społeczeństwo jako „coś
nienaturalnego i niewspółmiernego, jako brutalność, która przełamuje normy
społeczne”. Istnieją w tym przypadku różnice między terroryzmem a walką
wyzwoleńczą,



głównym celem terrorystów jest osiągnięcie wpływu na działania i struktury
przeciwnika oraz uformowanie ich według własnych potrzeb, jednak zazwyczaj nie
chcą zająć miejsca przeciwnika (tak jak to ma miejsce w przypadku rebelii)197.
Terroryzm jest zjawiskiem złożonym, cechującym się rozmaitością form, dlatego

też nie istnieje jego jedna, powszechnie obowiązująca definicja. W literaturze istnieją
dwie różne tendencje do określania relacji między terrorem a terroryzmem. Pierwsza
z nich twierdzi, iż nazwa terroryzm ściśle wiąże się z terrorem, ponieważ podstawowym
celem terroryzmu jest terroryzowanie ofiar, a w efekcie wywoływanie terroru i grozy.
Druga tendencja wyraźnie rozdziela te dwa pojęcia, wskazując na zasadniczą różnicę
w stosunku do władzy i statusie zaangażowanych osób. Przez terror rozumie się zatem
brutalną przemoc stosowaną przez aparat państwowy, działający oficjalnie i w
majestacie prawa, w celu utrzymania zazwyczaj elity przy władzy (B. Hołyst nazywa to
obrazowo przemocą i zastraszeniem stosowanymi przez mniej licznych i słabszych w
stosunku do liczniejszych i silniejszych, ale zastraszonych i „sterroryzowanych”).
Terroryzm jest zaś „stosowaniem przemocy przez osoby działające w ścisłej
konspiracji przeciwko określonej sytuacji społecznej, politycznej, ekonomicznej lub
religijnej w celu jej (lub ich) zmiany”198. Zmiana zaś najlepiej by była gwałtowna,
bezwzględna i trwała.
B. Hołyst szczegółowo omawia terroryzm tradycjonalny, gdzie według przytoczonej
definicji FBI (Federalnego Biura Śledczego) jego istota polega na sprzecznym z
prawem użyciu przemocy, aby zmusić rząd do poparcia celów społecznych lub
politycznych. Terroryści, poprzez wyrządzenie szkody bezpośredniej ofierze, chcą
uderzyć w ofiarę właściwą (inaczej grupę docelową), poddać ją presji psychicznej i
zastraszyć tak, by podjęła odpowiednie działania na ich rzecz. Akt terrorystyczny jest

197 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 27-28.
198 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 52-53.
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zatem zdarzeniem, w którym uczestniczą sprawca, ofiara i grupa docelowa. Celem
tradycyjnych terrorystów jest „propaganda czynu”, dzięki czemu liczą, że poprzez
swoje głośne i spektakularne działanie wzbudzą zainteresowanie i zwerbują nowych
ludzi do organizacji. Najczęściej porywają i przeprowadzają zamachy ważniejszych
polityków i przedsiębiorców199.
Tradycyjni terroryści są zorganizowani na wzór piramidy, gdzie najniższą warstwą
jest sieć wsparcia pasywnego i finansowego. Kolejną warstwę, wyższą i
najważniejszą, stanowi wsparcie logistyczne i ideologiczne. Jeszcze wyżej mieszczą
się kadry, „uderzające ramię organizacji”, wierzchołek piramidy stanowi zaś
kierownictwo. Przykładem terroryzmu tradycyjnego jest terroryzm ideologiczny,
socjalno-rewolucyjny (mające na celu zmianę władzy poprzez rewolucję) oraz
etniczno-nacjonalistyczny (dążący do niepodległości narodu, jego niezależności,
oddzielenia od narodu – niemal zawsze mniejszości narodowych z własną religią,
tradycją, językiem)200.
Nowy typ terroryzmu, zwany międzynarodowym, oznacza akty przemocy mające
na celu zniszczenie statusu, identyczności, bytu bądź istoty ofiary (którą może być
społeczeństwo, instytucja, osoba cywilna). Ofiara jest wrogiem, zdepersonalizowanym
obiektem nienawiści. Zorganizowana przestępczość z nienawiści to zaplanowane akty
terrorystyczne przeciwko społeczeństwu bądź instytucji, jest to zarazem misja,
ponieważ celem ataku jest nie tylko zniszczenie bezpośrednich ofiar, ale także
wysłanie sygnału innym ofiarom – znienawidzonemu społeczeństwu oraz innym
społeczeństwom bądź instytucjom.
B. Hołyst podkreśla, że społeczeństwa zostają zaatakowane ze względu na styl
życia, religię bądź kulturę, co w zamierzeniu ma wywołać ekstremalny strach i
spowodować znaczne szkody w społeczeństwie. Celem takiej przestępczości z
nienawiści

jest

upadek

znienawidzonej

kultury,

społeczeństwa,

cywilizacji

„bezbożnych”, by móc przeprowadzić islamistyczną rewolucję. Terroryści atakują,
kierując się poczuciem nienawiści, zemsty, pragnieniem zniszczenia. Chcą zniszczyć
jak największą liczbę „niewiernych”, wywołując paniczny strach, ostatecznie mający na
celu upadek społeczeństwa. W odróżnieniu od terroryzmu tradycjonalnego nie chodzi

199 Tamże, s. 50.
200 Tamże.

140

o nacisk wywarty na jeden rząd, lecz o atak na cały, odmienny i znienawidzony
system201.
Struktura takiej organizacji ma charakter komórkowy. Sieć terrorystyczna składa
się z różnych terrorystycznych organizacji, bardziej lub mniej rozwiniętych. Istnieje
baza, w której poszczególne komórki otrzymują wsparcie militarne, logistyczne, są
także szkolone. Cechą charakterystyczną jest wyraźny podział pracy, a więc są tu
piloci, bojownicy, logistycy. Atakują symboliczne i zarazem wrażliwe obiekty, takie jak
ambasady, ośrodki wojskowe, turystyczne czy organizacje charytatywne, na przykład
zaatakowane w 2002 r. wyspy Djerba bądź Bali. Przykładem organizacji jest Al-Kaida
i Osama bin Laden, główny jej ideolog, opanowany nienawiścią do świata
zachodniego202.
Obecnie wielu znawców tematu podkreśla istnienie zjawiska określanego „nowym
terroryzmem”203. Termin ten został po raz pierwszy użyty w 1986 r. przez badaczy
Institute for the Study of Conflict, którzy w jednym z opracowań wskazali na rosnące w
siłę terrorystyczne ruchy religijne, stwierdzając, że taka motywacja nadaje zagrożeniu
zupełnie nowy wymiar204.

201 Tamże, s. 54.
202 Tamże.
203 T. R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 33.
204 T. R. Aleksandrowicz, Charakterystyka współczesnego terroryzmu [w:] K.
Jałoszyński (red.), Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi.
Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 11.
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Tabela 3.
Rodzaje terroryzmu oraz wybrane cechy charakterystyczne
Tradycjonalny

Międzynarodowy

„Nowy terroryzm”

Zmuszenie rządu do

Zniszczenie statusu,

Zburzenie

poparcia określonych

identyczności, bytu,

istniejącego

celów politycznych lub

istoty ofiary,

porządku świata,

społecznych i podjęcia

zastraszenie,

ustanowienie

żądanych działań

upadek

globalnej wspólnoty

znienawidzonego

wiernych,

społeczeństwa,

maksymalizacja

śmierć „niewiernych”

ofiar

Znienawidzona

Zagrożenie atakiem

kultura,

ma charakter

społeczeństwo,

globalny, celem są

instytucje, system,

opozycyjne rządy i

„niewierni”

jak największa

Rodzaj
terroryzmu
Cel

Rząd, ważniejsi

Grupa
Docelowa

politycy i przedsiębiorcy

liczba „niewiernych”
Struktura

Piramida

Komórkowa

Sieciowa

Przykład

Terroryzm socjalno-

Al-Kaida

Islamskie Państwo

rewolucyjny, etniczno-

w Iraku i Syrii

nacjonalistyczny
Źródło: Opracowanie własne.

Według T. Aleksandrowicza podstawowymi wyróżnikami tego typu terroryzmu są:
sieciowy charakter organizacji, podstawową motywacją działań jest fundamentalizm
religijny,

zagrożenie

atakiem

ma

charakter

globalny.

Do

kolejnych

cech

charakterystycznych należą: samobójczy charakter zamachów oraz dążenie do
maksymalizacji liczby ofiar. Organizacje takie są pozbawione korzeni terytorialnych i
narodowych, jeśli ich główną motywacją jest religia bądź ideologia. Bardzo ważną
konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że są to struktury często samodzielne,
pozarządowe, a zatem mniej podatne na sankcje ekonomiczne205.

205 Tamże, s. 12.
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Zdaniem S. Kozieja nowe pokolenie terrorystów nie walczy o Irak czy Palestynę,
ich żądaniem nie jest jakikolwiek kompromis, uwolnienie więźniów czy zmiany w
polityce określonych państw – „nowi” terroryści, nie licząc się z niczyim życiem, chcą
zburzyć istniejący porządek świata i ustanowić globalną wspólnotę wiernych206. Jeśli
nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie przekazania władzy w Stanach Zjednoczonych
czy Wielkiej Brytanii określonej grupie muzułmanów, jakikolwiek kompromis nie jest
możliwy.

1.2.

Geneza terroryzmu

Przemoc i terror są zjawiskami istniejącymi od zawsze. Przemoc przejawia się
zarówno w konfliktach międzynarodowych, wszelkich wojnach, jak też wewnątrz
danego kraju jako przestępczość. Terror zaś zazwyczaj kojarzony jest z władzą, która
tym sposobem łamie wszelkie oznaki sprzeciwu207. Terroryzm – postrzegany jako
odmiana przemocy – jest z kolei zjawiskiem stosunkowo nowym, przeżywającym swój
„rozkwit” w czasach współczesnych.
Jednym z najstarszych przykładów ruchu terrorystycznego było Sicari – żydowska
sekta religijna działająca na terenie Palestyny i Egiptu w latach 66-73. Nazwa sekty
wzięła się od krótkiego miecza (sica) - ulubionej broni jej członków. Przejawami jej
działalności było zniszczenie pałaców dynastii Heroda, spalenie państwowych
archiwów, sabotowanie dostaw wody do Jerozolimy oraz skrytobójstwa. Organizacja
ta zajmowała się także zwalczaniem zwolenników współpracy z Imperium Rzymskim.
Cechą charakterystyczną Sicari był mistycyzm religijny, nakazujący traktować walkę
jako zaszczyt, powołanie i poświęcenie, wszelkie czyny popełniane w imię tej walki
były traktowane jako niezwykle cnotliwe208.
Innym przykładem dziedzictwa terrorystów jest zakon skrytobójców wywodzący się
z Persji, działający w pierwszych wiekach ubiegłego tysiąclecia. Organizacja ta
wywodziła się od skrajnych konserwatystów, szyitów, stosujących terror, zamachy i
skrytobójstwa w celu przejęcia władzy. Asasyni po raz pierwszy zostali tak nazwani

206 S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 35.
207 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 47.
208 M. Tomczak, Terroryzm w RFN i w Berlinie Zachodnim – źródła, strategia i
konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy, Wydawnictwo
Instytut Zachodni, Poznań 1986, s. 7.
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przez krzyżowców, prawdopodobnie dlatego, że członkowie zakonu mieli zwyczaj
rytualnego palenia haszyszu, a palacze haszyszu nazywani byli „hashishin”,
„hashashin”, „ashishin”. Ulubioną bronią Asasynów były sztylet i trucizna. Organizacja
wysyłała możnym żądanie daniny, a jeśli władca odmawiał, wkrótce tracił życie. W
rezultacie potęga zakonu sięgała nawet europejskich krajów209. Z biegiem czasu
Asasyni stali się płatnymi zabójcami do wynajęcia, oznaczając już nie członka tej
konkretnej sekty, a groźnego skrytobójcę.
Terrorem została po raz pierwszy określona polityka rządu francuskiego u schyłku
XVIII wieku (czas rewolucji francuskiej), gdy w Wandei wybuchło powstanie ludowe
przeciwko krwawym rządom nowego porządku. Odpowiedzią władz na wybuch
powstania była uchwała najwyższej władzy rewolucyjnej Francji, Komitetu Ocalenia
Publicznego, z 1793 roku, nakazująca całkowite zniszczenie Wandei. Akt zrównania z
ziemią krainy, zabicia jej mieszkańców, mężczyzn, kobiet i dzieci jest dziś pierwszym
w historii przykładem ludobójstwa, zaplanowanej kampanii masowych zabójstw210.
Słowo „terror” miało jednak wtedy częściowo pozytywny wydźwięk, ponieważ
został przyjęty także jako sposób zaprowadzenia porządku w tak chaotycznym okresie
jak lata 1793-1794 we Francji. System terroru był jednym ze sposobów zarządzania
stworzonym przez państwo rewolucyjne. Co więcej, w swej początkowej postaci
terroryzm wiązał się z ideami demokracji – według M. Robespierre’a rządy w okresie
rewolucji musiały wiązać się z terrorem, by demokracja mogła zwyciężyć, głosił on, iż
„terror to jedynie sprawiedliwość szybka, surowa i niezłomna”211. Co ważne,
terroryzm rewolucji francuskiej nie był przypadkowy, a zorganizowany i celowy oraz
miał na celu stworzenie nowego i lepszego społeczeństwa. Po upadku rewolucji był on
kojarzony z nadużyciem władzy212.
W drugiej połowie XIX wieku założenia anarchizmu stały się punktem wyjścia
działalności terrorystycznej. Anarchizm wówczas stanowił o tym, że zło tkwi w
instytucjach życia politycznego i gospodarczego, celem anarchistów była więc
analogiczna walka z przymusem politycznym (państwem), ekonomicznym (kapitałem),
moralnym (religią i kościołem). Środek do osiągnięcia celu – czyli stworzenie nowego
społeczeństwa, w którym wszyscy będą równi, nie będzie żadnego rządu, a które

209 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 31-33.
210 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 49.
211 Tamże, s. 63-64.
212 Tamże, s. 64.
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zarazem będzie stabilne – stanowiły bunt, walka zbrojna i dokonywanie
zamachów213.
W

czasach

wielkich

zmian

społeczno-ekonomicznych,

nastrojów

antymonarchicznych i rewolucji przemysłowej, włoski ekstremista C. Pisacane twierdził
między innymi, że przemoc jest niezbędna po to, by zwracać uwagę na daną sprawę i
by ją spopularyzować, ale przede wszystkim by kształcić i skupiać masy wokół
rewolucji. Według niego przemoc miała charakter dydaktyczny, którego nigdy nie
zastąpią ulotki bądź wiece214. Teorie Pisacanego zostały wcielone w życie przez
niewielką grupę rosyjskich konstytucjonalistów, działających w organizacji Narodna
Wola.
Według J. W. Wójcika odnotowane początki terroru kryminalnego przypadają na
lata siedemdziesiąte XX wieku, gdy zaczęły się porwania, wieloletnie przetrzymywanie
zakładników, zaczęto stosować samochody pułapki. Zarazem wprowadzono środki
przeciwdziałania, takie jak ochronę osobistą, samoobronę, ubezpieczenia od
porwania, eksperci od uwalniania zakładników, a pasażerowie samolotów zaczęli
podlegać szczegółowym kontrolom osobistym i tym podobne215. J. Dworzecki uważa,
że po II wojnie światowej mamy do czynienia z terroryzmem bez przerwy, ze
szczególnym nasileniem tego zjawiska od połowy lat 60-tych XX wieku216. Bardzo
ważną

cechą

zawsze

wyróżniającą

terroryzm

od

jakichkolwiek

organizacji

przestępczych jest to, że przestępczość zorganizowana jest ukierunkowana na
osiąganie finansowych zysków, natomiast terroryzm ma na celu uzyskanie
określonych efektów politycznych217.
S. Wojciechowski przedstawia inny pogląd na okresy terroryzmu, według którego
wyróżnia się cztery główne fale. Pierwszą, anarchistyczną, zapoczątkowano w Rosji w
1879 r., a która zakończyła się wraz z nadejściem I wojny światowej. Jej główną cechą
było wyznawanie idei anarchistycznych, nacjonalistycznych, rewolucyjnych oraz
głoszenie upadku wielkich imperiów. Drugą falę nazwano antykolonialną, a która

213 J. Dworzecki, Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata, Zeszyt Naukowy
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Apeiron,
Kraków 2011, 5, s. 192.
214 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 63-64.
215 J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu…, s. 30.
216 J. Dworzecki, Terroryzm jako zagrożenie…, s. 193.
217 M. Kędzierski, Źródła finansowania zorganizowanych struktur przestępczych i
organizacji terrorystycznych oraz prawne sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Cz.
II, „Przegląd Policyjny”, 2 (82), s. 179.
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została zapoczątkowana w Irlandii Północnej. Trwała przez cały okres międzywojenny,
jej główną cechą była idea samostanowienia o sobie i dekolonizacja. Faza trzecia ma
swój początek w latach 60-tych ubiegłego wieku, gdzie terroryzm zaczął być ściśle
związany z poglądami lewicowymi, nacjonalistycznymi oraz zimną wojną. Czas trzeciej
fazy upływa w latach 90-tych. Faza czwarta, tak zwana religijna era dżihadu, choć ma
swój początek oficjalnie w 1979 r., znacząco nasila się po zimnej wojnie i trwa do dziś.
Charakteryzuje

się

dominacją

idei

religijnych,

antyzachodnich

i

antyglobalistycznych218, 219.
Obecny terroryzm jest brutalniejszy od tego z poprzedniego wieku. Terroryści są
bardziej skłonni atakować ludzi niż obiekty. Skupiają się na terroryzmie w środkach
komunikacji publicznej lub w dużych skupiskach ludzi, takich jak: na stadionie
sportowym, koncercie, w urzędach, autobusach, pociągach oraz samolotach
pasażerskich. Osoby postronne najczęściej nie mają nic wspólnego ze sprawcą
zamachu, są jedynie elementem planu potrzebnym do osiągnięcia celu220.
Współcześni terroryści są doskonale zorganizowani, przeszkoleni w specjalnych
ośrodkach, posiadający wysokie kwalifikacje w organizowaniu aktu terroryzmu.
Działają w sposób inteligentny, wyrafinowany, ich metody często wynikają z
determinacji opartej na bardzo silnej motywacji ideologicznej. Cechują się
zorganizowanym zapleczem finansowym i logistycznym. Używają środków o wiele
bardziej niebezpiecznych niż pospolity przestępca, dysponują światowej klasy
uzbrojeniem i wyposażeniem technicznym. Często są wspierani przez dobrze
funkcjonujące organizacje ekstremistyczne bądź nawet rządy państw popierających
terroryzm221.

218 S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny
zjawiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2011, s. 32-33.
219 D. Rapoport, The Four Waves of Modern Terrorism [w:] A. Cronin, J. Ludes,
Attacking Terrorism Element of a Grand Strategy, Georgetown University Press,
Washington 2004, s. 47.
220 J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu…, s. 30.
221 Tamże, s. 30-31.
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Współczesne struktury terrorystyczne

1.3.

Al-Qa’ida – Al-Kaida. Al-Qa’ida (powstała w Afganistanie) jest międzynarodową
„grupą wsparcia”, „elitą” finansującą i wspierającą działania islamskich bojowników na
całym świecie. Organizacja powstała w 1988 r., założył ją saudyjski milioner i zarazem
bojownik Osama bin Laden, który po zamachu w 2001 r. na Pentagon i wieże World
Trade Center został uznany za jednego z najgroźniejszych terrorystów świata. Jego
dziełem stała się potężna międzynarodowa sieć łącząca muzułmańskich ekstremistów
na całym świecie222.
Al-Kaida za konieczne uważa bezkompromisowe pojmowanie religii jako zbrojnego
dżihadu

z

niewiernymi

i

wrogami,

propaguje

uszlachetnienie

poprzez

samowyzwolenie, w myśl którego dla muzułmanina najwyższym celem jest śmierć w
dżihadzie z niewiernymi223.
Rycina 4.
Oficjalna flaga Al-Kaidy

Źródło: http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2012_08_26/Arabia-Saudyjska-Al-Kaidaterrorysci/, [data dostępu: 15.01.2016].

Głównym celem tej organizacji jest obalenie, ich zdaniem, heretyckich i złych
rządów państw arabskich i zastąpienie ich Prawem Islamu. Al-Kaida jest silnie
antyzachodnia, nawołuje do zniszczenia Stanów Zjednoczonych, które stoją na
przeszkodzie reformom w krajach muzułmańskich, radykalizuje istniejące ruchy
islamskie i tworzy takie grupy tam, gdzie jeszcze nie istnieją, wpiera bojowników
222 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 48.
223 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 139.
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między innymi w Afganistanie, Algierii, Bośni, Czeczenii, Kosowie, Pakistanie, Somalii,
Tadżykistanie i Jemenie224. Powiązania Al-Kaidy sięgają kręgów rządowych, tajnych
służb wielu państw, zamożnych rodzin oraz legalnego świata biznesu. Al-Kaida w
najbardziej spektakularny sposób nadała nowy wymiar terroryzmowi i znacząco
zmieniła skalę zagrożenia. Co więcej, ta globalna sieć terrorystyczna w widoczny
sposób uniezależniła się od wsparcia ze strony państw, stanowiąc samodzielny i
zorganizowany podmiot, zdolny do działań destabilizujących stan bezpieczeństwa
międzynarodowego225.
Po 11 września 2001 r. i serii ataków przeprowadzonych na bazy i ośrodki
szkoleniowe Al-Kaidy w Afganistanie została ona znacznie osłabiona pod względem
infrastruktury. Obecnie organizację stanowią w większości anonimowi, niezauważalni
i niezrzeszeni terroryści, inspirowani ideą dżihadu, precyzyjni w swym działaniu. Są na
całym świecie, najczęściej do momentu wykonania zamachu zupełnie nieznani
służbom bezpieczeństwa226.
Rycina 5.
Flaga Hamasu, Hamas (Harakat al-Muqawamah al-Islamija) – Islamski Ruch Oporu

Źródło: http://www.wprost.pl/ar/283493,1/Tysiac-zabitych-Izraelczykow-11-tysiecywystrzelonych-rakiet-Hamas-swietuje-urodziny/, [data dostępu: 15.01.2016].

224 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 49.
225 T. R. Aleksandrowicz, Charakterystyka współczesnego terroryzmu…, s. 15.
226 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 147.
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Hamas (Harakat al-Muqawamah al-Islamija) – Islamski Ruch Oporu. Hamas
po arabsku oznacza odwagę i waleczność. Jest to radykalna islamska organizacja,
wyjęta spod prawa, działająca głównie w Strefie Gazy i Jordanie, skierowana
przeciwko Izraelczykom i Arabom. Celem nadrzędnym Hamasu jest prowadzenie
dżihadu o wyzwolenie Palestyny i założenie państwa palestyńskiego na terenach od
Morza Śródziemnego do rzeki Jordan. Radykalny islamizm, którym się kieruje, zakłada
przede wszystkim powrót do korzeni wiary i dosłowną interpretację Koranu, wrogość
wobec Izraela i narodu żydowskiego, nawracanie (dobrowolne lub nie) niewiernych na
islam oraz zjednoczenie na upragnionych ziemiach227. Organizacja posiada
doskonale zorganizowaną społeczną, religijną i kulturalną infrastrukturę oraz wielu
politycznych zwolenników, stopniowo zwiększając ich liczbę228. Od początku lat 90tych Hamas przejmował fundusze, które państwa arabskie wpłacały wcześniej na
Organizację Wyzwolenia Palestyny. Budżet organizacji jest szacowany na około 90
milionów dolarów rocznie. Instytucje dobroczynne pokrywają około 25-30 milionów,
niewielką część stanowią dochody z działań przestępczych229. Hamas jest
finansowany także bezpośrednio i pośrednio przez rozmaite państwa, łącznie z Arabią
Saudyjską i Syrią230.
Początkowo Hamas działał głównie przeciwko Palestyńczykom uznanym za
łamiących prawo, by oczyścić społeczeństwo i przygotować do dżihadu przeciwko
Izraelowi.

Po

wybuchu

intifady

(powszechnego

oporu

przeciwko

uciskowi)

kontynuowano te działania oraz zaczęto przeprowadzanie ataków terrorystycznych na
cele izraelskie. Stosując początkowo podpalenia, samochody-pułapki, podkładanie
bomb i porwania, najważniejszymi akcjami Hamasu są: porwania i morderstwa
dokonywane na izraelskich żołnierzach, robotnikach, rabinach, osobach publicznych,
policjantach oraz mordowanie często przypadkowej ludności izraelskiej, ataki
bombowe w środkach transportu publicznego, bomby na plażach i obiektach
turystycznych. W kolejnych latach działalności Hamas „wyspecjalizował się” także w
samobójczych atakach bombowych – przeprowadzonych między innymi w środkach

227 M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach
1990-2000. Tło historyczne i stan obecny, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2001, s.
444.
228 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 101-102.
229 M. Tomczak, Sieci terroryzmu na świecie. Powiązania między grupami i
finansowanie, „Przegląd Zachodni”, 2009, 1 (330), s. 53.
230 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 133.
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transportu publicznego, na przystankach, w kawiarniach, na targu, promenadzie i wielu
innych miejscach. Zginęło w nich bądź zostało rannych wiele setek osób231.
Rycina 6.
Flaga Hezbollahu, Hezbollah (Hizb’allah) – Partia Boga

Źródło: http://bliskiwschod.pl/2012/07/unia-europejska-przeciwstawila-sie-izraelowihezbollah-to-nie-terrorysci/, [data dostępu: 15.01.2016]

Hezbollah (Hizb’allah) – Partia Boga. Hezbollah jest organizacją terrorystyczną
zrzeszającą wiele mniejszych radykalnych formacji szyickich, działającą w Libanie,
wspieraną przez Iran i Syrię. Ugrupowanie zostało założone przez muzułmańskich
fundamentalistów, na jego czele stoją przede wszystkim islamscy duchowni. Hezbollah
ma na celu wprowadzenie za wszelką cenę państwa islamskiego na wzór Iranu,
rządzonego przez muzułmańskich duchownych, w przekonaniu, że jedynie w ten
sposób można ocalić kraj przed rozkładem pochodzącym z Zachodu. Kolejnym celem
Partii jest usunięcie z mapy świata Izraela i przywrócenie jego ziem Palestynie
(postrzegane jako religijny obowiązek), całkowite wycofanie z kraju zachodnich
instytucji, zwłaszcza amerykańskich. Drogą do osiągnięcia zamierzeń są ataki
terrorystyczne, głównie na izraelskie i amerykańskie instytucje, tysiące dokonanych
zamachów, ostrzałów artyleryjskich, detonacji bomb i bezpośrednich ataków
wojskowych232.

231 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 104-108.
232 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 110-111.
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Rycina 7.
Flaga Euskadi Ta Askatasuna (ETA) – Kraj Basków i Wolność

Źródło: http://www.nationstates.net/nation=e-t-a, [data dostępu: 15.01.2016].

Rycina 8.
Oficjalne logo Euskadi Ta Askatasuna (ETA) – Kraj Basków i Wolność

Źródło: http://www.terroryzm.com/ojczyzna-baskow-i-wolnosc-eta/, [data dostępu:
15.01.2016].
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Euskadi Ta Askatasuna (ETA) – Kraj Basków i Wolność. Euskadi Ta
Askatasuna (bask. skrót: ETA) oznacza Kraj Basków i Wolność. Organizacja ta
nawiązuje do historii okupowanego i splądrowanego przez Hiszpanów Kraju Basków.
Jej celem pierwotnie było stworzenie nowego, czystego i w pełni baskijskiego państwa.
Powstała ona w 1959 r., pierwotnie jako organizacja założona przez studentów, dwa
lata później powstało zbrojne ramię organizacji i stworzono koncepcję rewolucyjnej
wojny narodowej. Z biegiem lat ETA coraz bardziej angażowała się w walkę etnicznonarodową, a jej partyzanckie działania przybierały na sile i stawały się coraz krwawsze
– organizacji w ciągu 40 lat działań przypisano ponad 800 mordów233.
Do najbardziej spektakularnych akcji ETA należą udane zamachy bombowe na
hiszpańskich polityków, premierów, doradcę króla, porwania biznesmenów i
wojskowych. W ramach działań organizacji podkładano bomby w hiszpańskich
regionach turystycznych, supermarketach, hotelach i lotniskach, wykonywano ataki
bronią przeciwpancerną na rezydencje hiszpańskich polityków, ataki na rurociągi
naftowe, zamachy bombowe na kwatery główne marynarki, wojsk lotniczych, straży
obywatelskiej i policji. Z biegiem czasu ETA rozszerzyła swą działalność poza cele
polityczne i wojskowe, atakując i zabijając krytykujących ich dziennikarzy i coraz więcej
ludności cywilnej. Napadając na banki wymuszano także tak zwany podatek
rewolucyjny. W wyniku wielu zmian na scenie politycznej, w 2006 r. ETA ogłosiła
zawieszenie broni234, 235.

233 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 60.
234 Tamże, s. 61-63.
235 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 72.
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Rycina 9.
Logo Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA) – Irish Republican Army

Źródło: http://www.forbiddensymbols.com/irish-republican-army-ira/, [data dostępu:
15.01.2016].

Irish Republican Army (IRA) – Irlandzka Armia Republikańska. Irish
Republican Army (ang. skrót: IRA), czyli Irlandzka Armia Republikańska, powstała w
1916 r. z połączenia części sił Irlandzkich Ochotników z Irlandzką Armią Obywatelską
i stanowiła część irlandzkiego ruchu niepodległościowego w walce o zakończenie
okupacji Irlandii Północnej, odłączenie się od Wielkiej Brytanii i zjednoczenie z
Republiką Irlandzką. Była to wojna głównie partyzancka. W 1972 r. w wyniku
zamieszek

w

Londonderry

oddziały

brytyjskie

ostrzelały

nieuzbrojonych

demonstrantów, na co IRA odpowiedziała atakiem 22 bomb. W kolejnych latach ataki
IRA były skierowane głównie przeciwko brytyjskim przedstawicielom wymiaru
sprawiedliwości: żołnierzom, policjantom236.
Przykłady działalności terrorystycznej IRA to fale zamachów bombowych, między
innymi w Londynie – na Giełdę, Izbę Gmin, banki, lotnisko, metro i centra handlowe,
podobnie w innych miastach – zamachy bombowe w restauracjach, centrach
handlowych, kasynach, w czasie pochodów, wybuchy samochodów-pułapek,
detonacje bomb w centrach miast, morderstwa brytyjskich polityków. W konflikcie
zginęło łącznie ponad 3,7 tysięcy osób, kolejnych 15 tysięcy zostało rannych. IRA
wykorzystywała politycznie także strajki głodowe swoich bojowników jako broń
polityczną. Po kilkuletnich negocjacjach, a także ponieważ wskutek okrutnych i
budzących oburzenie opinii publicznej morderstw znacząco zmalało poparcie dla IRA.
W 2005 r. organizacja ta ostatecznie zrezygnowała z walki zbrojnej237.

236 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 63-64.
237 Tamże, s. 65-66.
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Rycina 10.
Logo Frakcji Czerwonej Armii (RAF) - Die Rote-Armee-Fraktion

Źródło:hhttp://www.wiadomosci24.pl/artykul/baader_meinhof_frakcja_czerwonej_armii_w_pi
gulce_116629.html, [data dostępu: 15.01.2016].

Die Rote-Armee-Fraktion (RAF) – Frakcja Czerwonej Armii. Frakcja Czerwonej
Armii (niem. skrót: RAF) działała głównie w latach 70-tych i 80-tych w Niemczech,
gdzie określała się jako lewicowa organizacja podziemna, a której credo brzmiało
„walka

zbrojna”.

Organizacja

ta

inspirowała

się

południowoamerykańskimi

organizacjami terrorystyczno-partyzanckimi, które prowadziły walkę przeciwko
kapitalistycznemu systemowi państwa i imperializmowi Stanów Zjednoczonych.
Pierwszą akcją zbrojną RAF-u było uwolnienie jednego z członków organizacji, później
grupa napadała na banki, pociągi, zajmowała się kradzieżą dokumentów. Z biegiem
czasu RAF organizował zamachy bombowe, podpalenia, zamachy, ataki na osoby
publiczne krytykujące działalność organizacji – głównie w proteście przeciwko
terrorowi konsumpcyjnemu, wojnie w Wietnamie i polityce Stanów Zjednoczonych238.
Po uwięzieniu przywódców w 1975 r. działalność RAF-u osłabła jedynie na
moment. Uwięzieni, mimo pobytu w więzieniu, nadal kontynuowali działalność, a
młode pokolenie RAF-u podjęło próby uwolnienia przywódców. Dwa lata później ataki
nasiliły się. Zamordowany został prokurator generalny. W wyniku nieudanego

238 Tamże, s. 69-73.
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porwania zginął rzecznik zarządu banku. Przeprowadzono wiele porwań osób
publicznych, uprowadzono samolot. W kolejnych latach – w których główny cel
organizacji stanowiła walka z militarno-przemysłowym kompleksem i kolejne próby
uwolnienia członków RAF-u przebywających w więzieniach – organizowano
podpalenia, wysadzenia, wielotygodniowe strajki głodowe więźniów, zamachy na
znane osobistości z kręgów politycznych i gospodarczych, zamachy bombowe.
Ostatecznie w 1998 r. RAF ogłosił samorozwiązanie, a próby wywołania rewolucji w
Niemczech nie powiodły się239.
Rycina 11.
Logo Czerwonych Brygad – Brigate Rosse

Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/czerwone-brygady-otwieraja-sezonlowiecki,253592.html, [data dostępu: 15.01.2016].

Brigate Rosse – Czerwone Brygady. Czerwone Brygady były skrajnie lewicowym
ugrupowaniem we Włoszech w latach 70-tych i 80-tych. Powstały w wyniku konfliktu
między prawicowymi i lewicowymi grupami terrorystycznymi. W zamyśle organizacja
ta miała być narzędziem walki pracujących mas. Jej główny cel stanowiło
wprowadzenie

ustroju

marksistowskiego.

Terroryści

z

Czerwonych

Brygad

organizowali pełne przemocy akcje, ataki bombowe, napady na banki, porwania

239 Tamże, s. 74-78.
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sędziów, morderstwa na wielu aktywistach prawicy, oficerach, policjantach,
adwokatach

oraz

dziennikarzach240.

Do

najbardziej

spektakularnych

akcji

Czerwonych Brygad należało porwanie premiera Włoch, Aldo Moro, przetrzymywanie
go przez blisko dwa miesiące i finalnie porzucenie jego zwłok w centrum Rzymu241.
W latach 1977-1979 szacuje się, że w wyniku działalności organizacji lewicowych
zginęło łącznie 58 osób, setki kolejnych zostało rannych. W celu wyeliminowania ofiary
lub jej osłabienia stosowano strzały w nogę lub w kolano242.
W wyniku coraz bardziej brutalnych i krwawych porwań i akcji, rząd Włoch podjął
środki walki z terroryzmem – utworzono ponadpartyjny front walki z terroryzmem,
wprowadzono stan wyjątkowy, rozszerzono uprawnienia policji. W 1982 r. Czerwone
Brygady zostały rozbite243.
Rycina 12.
Logo Action Directe, Action Directe (AD) – Akcja Bezpośrednia

Źródło: http://www.trackingterrorism.org/group/action-directe, [data dostępu: 15.01.2016].

240 Tamże, s. 81-82.
241 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 80.
242 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 82.
243 Tamże, s. 83.
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Action Directe (AD) – Akcja Bezpośrednia. Francuska Akcja Bezpośrednia
(franc. skrót: AD), obok niemieckiego RAF-u i włoskich Czerwonych Brygad, także
należała do terrorystycznych organizacji marksistowsko-leninowskich i współtworzyła
„antyimperialistyczny front”. W latach 80-tych, gdy po amnestii uwolniono przywódcę
organizacji, do jej największych akcji należały między innymi morderstwa generała i
szefa korporacji Renault. Wówczas prasa potępiła działania organizacji, zarzucając jej
zarazem brak związku z klasą robotniczą, którą miała początkowo reprezentować. W
niewielkim odstępie czasu aresztowano założycieli i przywódców AD, co zakończyło
jej działalność244.
Rycina 13.
Flaga Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny

Źródło: http://www.crwflags.com/fotw/flags/ps%7Ddflp.html, [data dostępu: 15.01.2016].

Demokratyczny

Front

Wyzwolenia

Palestyny.

Demokratyczny

Front

Wyzwolenia Palestyny to marksistowsko-leninowskie, przez część czasu także
prosowieckie ugrupowanie palestyńskie. Założeniem organizacji była wiara, że cele
Palestyny mogą być osiągnięte tylko za sprawą rewolucji ludowej klasy pracującej, a

244 Tamże, s. 83-84.
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robotników należy edukować w duchu socjalizmu i przygotowywać do walki.
Organizacja ta w 1977 r. postulowała za utworzeniem niepodległego państwa na
terenach wyzwolonych spod władzy Izraela245.
Ugrupowanie otrzymuje wsparcie finansowe i militarne od Syrii i Libii, działa
głównie na terenie Syrii, Libanu, Izraela. Do największych akcji organizacji należą:
zajęcie szkoły i zmasakrowanie dzieci w Ma’alot, ataki na miasta, ataki bombowe,
porwania, podłożenia bomb w miejscach publicznych i publicznych środkach
transportu, zamachy na żołnierzy i osoby publiczne z użyciem granatów i koktajli
Mołotowa246.
1.4.

Wnioski

Terroryzm oznacza stosowanie przemocy, gwałtu i okrucieństwa po to, by
zastraszyć, a nawet zniszczyć przeciwnika. Są to działania osób lub grup stosowane
w celu wymuszenia, co skutkuje zarówno naruszeniem porządku, jak i naruszeniem
dóbr, życia i zdrowia osób postronnych. Działania te są bezwzględne, zakładają
stosowanie przemocy, by zyskać rozgłos i wzbudzić lęk. Obecnie terroryści używają
broni, ładunków wybuchowych, samochodów-pułapek, porywane są samoloty,
terroryści-samobójcy wysadzają się w powietrze.
Do przeszłości należą te ugrupowania terrorystyczne, gdzie terroryści chcieli
wywrzeć naciski na rządzie, by ten realizował ich cele społeczne lub polityczne, a gdzie
porywani byli jedynie co ważniejsi politycy czy przedsiębiorcy. Wraz z osłabieniem AlKaidy w ostatnich latach stracił na znaczeniu również terroryzm międzynarodowy,
który walczył ze znienawidzoną kulturą i cywilizacją Zachodu. Wraz z utworzeniem
"Państwa Islamskiego" coraz większą rolę na międzynarodowej arenie odgrywa tak
zwany „nowy terroryzm”, gdzie podstawową motywacją działań jest fundamentalizm
religijny, a zagrożenie atakiem ma globalny charakter. Terroryści tego rodzaju dążą do
maksymalizacji liczby ofiar, nie dbając o własne życie – mają na celu zburzenie
istniejącego porządku świata i ustanowienie nowego, własnego.

245 R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów…, s. 80.
246 Tamże, s. 82.
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ROZDZIAŁ 2
ŹRÓDŁA I SPOSOBY FINANSOWANIA
STRUKTUR TERRORYSTYCZNYCH
2.1.

Terroryzm wspierany przez państwo?

W drugiej połowie XX wieku niektóre kraje zaczęły posługiwać się organizacjami
terrorystycznymi, by osiągać własne cele na arenie międzynarodowej. Grupy
terrorystyczne mogą działać w imieniu sponsorującego je kraju, wspomagać jego
interesy i reprezentować go, działając na zasadzie wzajemnych korzyści, gdyż
państwo sponsorujące obdarza daną grupę terrorystyczną poparciem politycznym,
finansowym i wszelkim możliwym wsparciem. Grupa taka przeprowadza ataki między
innymi w kraju, gdzie konwencjonalna wojna nie jest wskazana, możliwa bądź
skuteczna, a jawne ukazanie się światu jako agresor jest niekorzystne – terroryzm jest
zaś wygodnym i dyskretnym narzędziem walki o interesy państwa247.
Rozróżnia się trzy sposoby wykorzystania terroryzmu przez państwowy aparat
władzy: organa państwowe mogą same organizować akcje terrorystyczne (terroryzm
państwowy), państwo aktywnie wspiera indywidualne ugrupowania terrorystyczne
(państwowo wspierany terroryzm) lub państwo toleruje na swoim terytorium
planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie akcji terrorystycznych (terroryzm
tolerowany przez państwo). Motywacja państwa ma niemal zawsze charakter
polityczny248.
Doskonałym przykładem pogodzenia polityki rządu i terroryzmu stanowi Islamska
Republika Iranu. Państwo to przyznało sobie prawo do likwidowania wszystkich
możliwych przeciwników, często wprowadzając tę doktrynę w życie. W. Dietl podaje
liczbę 450 ataków terrorystycznych na zlecenie Ajatollaha w Teheranie (publikacja
została wydana w 2009 r.). Celem ataków były osobistości ze świata polityki, takie jak
zamordowany w 1989 r. generalny sekretarz Demokratycznej Partii Kurdystanu oraz
jego następca249.

247 Tamże, s. 18-19.
248 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 90.
249 Tamże, s. 90-92.
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Tabela 4.
Cechy charakterystyczne oraz przykłady różnych sposobów wykorzystania terroryzmu przez
organy państwowe
Sposoby

Terroryzm

Państwowo

Terroryzm

wykorzystania

państwowy

wspierany

tolerowany przez

terroryzm

państwo

terroryzmu przez
państwo
Cecha

Organy państwowe

Państwo w sposób

Państwo toleruje na

charakterystyczna

same organizują

aktywny wspiera

swoim terytorium

akcje terrorystyczne

organizacje

przeprowadzanie

terrorystyczne

akcji
terrorystycznych
przez ugrupowania

Przykład

Islamska Republika

Organizacje: Al-

Iranu

Haramain, World

Syria

Assembly of Muslim
Yuth, Światowa Liga
Muzułmańska,
International Islamic
Relief Organisation
Sposób

Likwidacja

Pieniądze organizacji

Tolerowanie

działania

przeciwników

wspierających

działalności

politycznych przez

działalność

Hezbollahu,

organy wywiady

terrorystyczną

zezwolenie na

Iranu, infiltracja i

ugrupowań

udzielanie

niszczenie

pochodzą z kasy

organizacjom

przejawów

państwa

wsparcia militarnego

działalności

i finansowego

opozycyjnej
Źródło: Opracowanie własne.

Organizowaniem operacji terrorystycznych zajmowało się siedem dobrze
wyposażonych i dysponujących siłą uderzeniową organów wywiadu Iranu, których
najważniejszym zadaniem został nadzór, infiltracja i niszczenie wszelkich możliwych
przejawów działalności opozycyjnej zarówno w kraju, jak i za granicą, bez znaczenia
pozostały użyte środki. Najważniejszą służbą wywiadowczą Iranu jest MOIS
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(nazywana także VEVAK lub VAJA), której uprawnienia zezwalają na współpracę z
ministerstwem spraw zagranicznych oraz ambasadami. MOIS odpowiada za blisko
450 aktów terrorystycznych wykonanych na zlecenie Ajatollaha, takie jak zamachy z
użyciem samochodów-pułapek, które zniszczyły między innymi amerykańską
ambasadę i kwaterę główną marines w Bejruciew 1983 r., porwania i przetrzymywanie
zakładników, porwania samolotów czy morderstwa polityków250.
Innym przykładem są syryjskie służby wspierające terrorystów działających w
Europie i na Bliskim Wschodzie, takich jak palestyńscy ekstremiści, członkowie
Hamasu, Islamskiego Dżihadu czy Hezbollahu. Syryjskie służby zaopatrywały
terrorystów w dokumenty umożliwiające podróże251. Libia wspomagała terrorystów
hiszpańskich, irlandzkich, palestyńskich, włoskich i wielu innych, sprowadzając im
niezbędne materiały wybuchowe i łatwopalne, zaopatrując w rakiety i broń
przeciwpancerną, wysyłając pieniądze i broń, organizując obozy szkoleniowe252. W
latach 70-tych Muammar Kaddafi, przywódca Libii, podarował wyłącznie palestyńskiej
grupie terrorystycznej Czarny Wrzesień około 30 milionów dolarów253.
Przykładem państwowo wspieranego terroryzmu jest organizacja stanowiąca
ogniwo między bogatymi sympatykami działalności organizacji a państwem – AlHaramain, przekazująca wielomilionowe datki. Podobnie większość pieniędzy
organizacji wspierających działalność terrorystyczną, takich jak World Assembly of
Muslim Yuth (ang. skrót: WAMY), Światowa Liga Muzułmańska i International Islamic
Relief Organisation, pochodzi z kasy państwa. Kolejnym źródłem dochodów fundacji
jest tak zwany zakat, pewien rodzaj podatku dochodowego. Kolejnym przykładem jest
słynna Akademia Króla Fahda, finansowana przez Arabię Saudyjską, ale w której
nauczyciel nawoływał do dżihadu. W Berlinie saudyjski dyplomata sprawował pieczę
nad radykalnymi i niebezpiecznymi islamistami, biorąc udział w ich spotkaniach –
finansowanych przez wymienioną wcześniej fundację Al-Haramain254.
Terroryzm tolerowany przez państwo zachodzi w sytuacji, gdy rządy stosują
podwójną moralność, zawiązując sojusze z organizacjami terrorystycznymi i
przymykając oczy, gdy ci realizują swoje cele. Rządy dementowały pogłoski o

250 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 93-94.
251 Tamże, s. 99.
252 Tamże, s. 102.
253 Zdobywanie funduszy przez terrorystów [w:] Encyklopedia terroryzmu, Dom
Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 243.
254 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 108-110.
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obecności terrorystów na swoim terytorium, przyznawały im często azyl, dyskretnie
wspierały trenowanie i uzbrajanie. Przykładem może być Osama bin Laden, który po
staniu się „persona non grata” w Arabii Saudyjskiej zbiegł do Sudanu, gdzie został
inwestorem, z czasem coraz intensywniej działając na rzecz dżihadu. Było to możliwe
dzięki islamskiej władzy stojącej na czele kraju, braci bin Ladena w wierze255.
Kolejnym przykładem jest Syria, która toleruje działalność Hezbollahu na
kontrolowanym terytorium Libanu, zezwala także na dostarczanie przez organizację
Partię Boga wsparcia militarnego i finansowego256.
2.2.

Dotacje jako forma finansowania

Dotacje to pierwszy z legalnych sposobów finansowania terroryzmu. Realizowane
są przez sponsorów, którymi mogą być państwa, instytucje, fundacje, podmioty
gospodarcze bądź osoby prywatne. Jest to jeden z najtrudniejszych do wykrycia
sposobów przelewania pieniędzy, gdzie środki finansowe, choć pozyskane i
zgromadzone w jawny i legalny sposób za pomocą szeregu skomplikowanych
manipulacji i transakcji, trafiają do właściwej organizacji terrorystycznej257. J. W.
Wójcik podkreśla, że przestępcy w ten sposób działają w ramach obowiązujących
procedur i przepisów prawnych, wykorzystują luki zaistniałe w prawie, a jedynie w
ostateczności działają poza nim258.
Irlandzka Armia Republikańska była finansowana przez emigrantów z USA. W
latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych powstała organizacja zwana Northern Aid –
Noraid, w latach 70-tych miała już ponad 5 tysięcy zarejestrowanych członków i
otrzymywała pieniądze od 30 tysięcy zwolenników. W efekcie Noraid miał budżet
rzędu 7 milionów dolarów, co pokrywało więcej niż połowę zapotrzebowania IRA. W
późniejszych latach w procesie przeciwko Noraid stwierdzono, że większość środków
była przeznaczana na zakup broni i jej transport do Irlandii259.
Włoskie Czerwone Brygady były w znacznym stopniu finansowane przez potomka
bogatej mediolańskiej rodziny i jednego z najbogatszych ludzi w Europie, Giangiacomo

255 Tamże, s. 110-111.
256 M. Kędzierski, Źródła finansowania zorganizowanych struktur przestępczych i
organizacji terrorystycznych oraz prawne sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Cz.
I, „Przegląd Policyjny”, 1 (81), s. 173.
257 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 690.
258 J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu…, s. 81-82.
259 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 311.
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Feltrinellego. W sfinansowanych przez niego księgarniach można było znaleźć prace
Guevary, Mao i Mercusego oraz różne podręczniki typu „zrób to sam”, czyli jak
skonstruować prymitywny granat ręczny, jak wykonać domowy wyrzutnik granatów
(była to broń zalecana przez Guevarę w walkach ulicznych), jak pobić policjanta260.
Jego własnością były kryjówki, w których policja po jego śmierci (nieszczęśliwy
wypadek podczas zakładania dynamitu na słupach wysokiego napięcia) znalazła
potężne zasoby broni, karabinów maszynowych, materiałów wybuchowych, koktajli
Mołotowa. Feltrinelli posiadał wiele podrobionych paszportów, skradzione dowody
osobiste, gromadził dokumenty na temat potencjalnych ofiar porwania261.
Do Feltrinellego należało konto w banku szwajcarskim założone na nazwisko
Robinson Crusoe, które służyło przede wszystkim finansowaniu i koordynowaniu usług
dla Ameryki Południowej, Palestyńczyków, Hiszpanów, Greków i Włochów. Z tego
konta dostawał wynagrodzenie niemiecki terrorysta szkolący oddziały Grupy Akcji
Proletariatu (organizacji terrorystycznej, zajmującej się porwaniami, morderstwami,
rabowaniem, podkładaniem bomb i podpaleniami), duże sumy otrzymywała także
kolejna organizacja terrorystyczna - niemiecki Ruch 2 Czerwca. Był to fundusz dla
aparatu podziemnego, produkcji broni i służący także zapewnieniu schronienia w
Czechosłowacji w przypadku niepowodzenia262.
Dotacje na muzułmańskie organizacje terrorystyczne pochodziły ze zbieranych
składek członkowskich różnych organizacji i przyjmowanych darowizn od bogatych
członków społeczności. Jako przykład służy kilka organizacji, takich jak baskijska ETA
szkolona za nikaraguańskie, libijskie i libańskie pieniądze. Zbrojna Grupa Islamu,
działająca w Algierii, a która zajmowała się mordowaniem mieszkających tam
obcokrajowców, była sponsorowana przez bogatych Algierczyków mieszkających za
granicą. Kolejna organizacja terrorystyczna, Hamas, jest dotowany przez bogatych
sympatyków z Palestyny i Arabii Saudyjskiej. Hezbollah natomiast jest finansowany z
Iraku i Syrii, a Dżihad otrzymywał dotacje od Osamy bin Ladena i z Iraku263. Również
Tamilskie Tygrysy działające w Sri Lance zarządzają dużymi funduszami
przekazywanymi przez bogatą tamilską społeczność mieszkającą za granicą264. Al-

260 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 675.
261 Tamże, s. 671.
262 Tamże, s. 678.
263 Tamże, s. 696.
264 Zdobywanie funduszy przez terrorystów…, s. 243.
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Kaida otrzymywała pieniądze od bogatych zwolenników z Arabii Saudyjskiej poprzez
różnego rodzaju organizacje charytatywne265.
J. W. Wójcik zwraca uwagę na fakt, że ci, którzy finansują terroryzm, najczęściej
pozostają w cieniu, choć to oni są najczęściej motorem działania266. B Hołyst
nadmienia, że w tej chwili wsparcie finansowe udzielane przez pewne państwa lub
organizacje znacząco maleje na rzecz osób fizycznych dysponujących odpowiednio
dużymi zasobami własnymi267.
2.3.

Oficjalna działalność gospodarcza

Korzystając z oficjalnej działalności gospodarczej, organizacje terrorystyczne
cenią te formy, które pozwalają na zminimalizowanie ryzyka przy maksymalizacji
zysku. Najczęściej firmy te zajmują się handlem nieruchomościami, ropą, złotem,
elektroniką, samochodami, eksportowaniem i importowaniem żywności oraz
inwestycjami na giełdzie268.
Irlandzka Armia Republikańska, częściowo finansowana przez organizację Noraid,
posiadała wiele innych, legalnych źródeł dochodu. Faktem jest, że IRA prowadziła
dwie korporacje taksówek (łącznie 350 aut i 800 zatrudnionych kierowców), sklepy
spółdzielcze, supermarkety irzeźnię w Andersontown. Przez pewien czas IRA
pozyskiwała środki z programu Unii Europejskiej do subwencji produkcji rolnej –
aktywiści IRA transportowali świnie na północ, otrzymywali 8 funtów subwencji za
zwierzę, po czym odwozili je z powrotem. Adekwatnie postępowano ze zbożem, gdzie
zysk wynosił 12 funtów na tonie. W późniejszym okresie IRA koncentrowała się na
opłacalnym handlu papierosami z Europy Wschodniej, gdzie jeden nieoclony ładunek
TIR-a dawał nawet do 400 tysięcy funtów zysku269.
Międzynarodowa siatka Osamy bin Ladena składała się w znacznej części z
legalnej działalności gospodarczej. Jest on najczęściej przytaczanym przykładem270.
Do jego firm należała spółka holdingowa Wadi-al-Aqiq, przedsiębiorstwo budowlane
Al-Hiraj, ferma strusi, statki do połowu krewetek w Kenii oraz bank Al Shamal Islamic.
Kolejne firmy to koncern budowlany Quadrat oraz transportowy Bareba w Sudanie,
265 M. Tomczak, Sieci terroryzmu na świecie…, s. 53.
266 J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu…, s. 79.
267 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 689.
268 Tamże, s. 689.
269 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 311.
270 B. Hołyst, Terroryzm…, 689.

164

fabryka słodyczy al-Ikhras w Chartumie, laboratorium biotechnologiczne w Chartumie,
fabryki, wytwórnie oleju w Sudanie, farmy hodowlane w Kenii, wytwórnie drewna w
Turcji, wytwórnie rodzynek i orzechów w Tadżykistanie, kopalnie diamentów w
Tanzanii, sieć piekarni w Sudanie271. W jego posiadaniu znajdowały się także spore
obszary lasów w Turcji i grunty rolne w Tadżykistanie. W Europie i USA bin Laden
posiadał udziały w spółkach holdingowych, firmach o zwiększonym ryzyku
kapitałowym, bankach i różnych przedsiębiorstwach. Jego posiadłości, nieruchomości
i grunty znajdują się na całym świecie, gdyż pozwala to na zminimalizowanie strat i
zmaksymalizowanie zysków. Bin Laden posiadał także udziały w różnego rodzaju
przedsiębiorstwach w krajach skandynawskich – w mleczarniach w Danii, norweskich
tartakach, zakładach drzewnych i papierniczych oraz w szwedzkiej firmie zajmującej
się sprzętem medycznym. Nie bez znaczenia był także jego udział w sektorze
farmaceutycznym państw arabskich272.
Do najbardziej opłacalnych i spektakularnych interesów przywódcy Al-Kaidy
należała budowa lotniska w Sudanie i droga z lotniska do Chartumu. Przez pewien
czas bin Laden posiadał wyłączność na kukurydzę, ziarna słonecznika i sezam –
główne dobra eksportowe Sudanu. Jego własnością było Gum Arabic Company
Limited, firma pokrywająca 80% światowego zapotrzebowania na gumę arabską,
stosowanej w celu poprawy trwałości farb drukarskich, dodawana do napojów
gazowanych i będąca składnikiem osłonek leków i niektórych słodyczy. Do legalnej
działalności gospodarczej pozwalającej odnosić ogromne zyski należy także gra na
giełdzie i strategia krótkookresowego zaangażowania w rynki zachodnie, co
umożliwiało transferowanie pieniędzy bez przelewów bankowych. Odpowiedni
maklerzy potrafili przekazać uzyskane w ten sposób środki aktywnym lub uśpionym
komórkom terrorystycznym273.

271 Tamże, s. 695.
272 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 311-312.
273 Tamże, s. 312.
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Wykres 6.
Źródła finansowania organizacji terrorystycznej Al-Kaida
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Źródło: Opracowanie własne.

W podobny (pozornie jak najbardziej legalny) sposób finansowana była
Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP). Pieniądze z wydobycia ropy naftowej w
Zatoce Perskiej (dające łącznie około 144 milionów dolarów rocznie) napływały do 69
różnych firm – w tym plantacji bananów, kopalni diamentów, fabryk i przedsiębiorstw.
W latach 70-tych i 80-tych Organizacja zarządzała także szeregiem fabryk i hoteli.
Jeden z przywódców OWP, Abu Musa, szacował jej majątek na początku lat 80-tych
na miliard dolarów274.
Kolejna z organizacji, pochodząca z Japonii - Najwyższa Prawda, po aresztowaniu
swego przywódcy zmieniła nazwę na Aleph i założyła sieć sklepów sprzedających
komputery po obniżonych cenach. Mimo, iż wiadomo, do kogo należy firma, cieszy się
ona dużą popularnością – zyski sięgają kilku miliardów jenów rocznie275.

274 Tamże, s. 313.
275 M. Marcinko, Finansowanie terroryzmu – źródła, sposoby, zwalczanie, dostępne
w Internecie: http://www.psz.pl/124-polityka/marcin-marcinko-finansowanie-terroryz
mu, [data dostępu: 19.12.2015].
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M. Tomczak zauważa, że zmiany w sposobie finansowania organizacji
terrorystycznych zachodzące na przestrzeni lat sprawiają, że terroryzm w coraz
większym

stopniu

przeobraża

się

w ryzykowną,

ale

zyskowną

działalność

zarobkową276. Współcześni terroryści w mniejszym niż kiedyś stopniu potrzebują
poparcia społecznego i politycznego, znaczne zyski czerpią bowiem z działalności
gospodarczej. Zdaniem tej autorki „większość współczesnych grup terrorystycznych
przypomina przedsiębiorstwa, rozbudowane koncerny, inwestujące w wielu różnych
dziedzinach działalności”277.
2.4.

Przejmowanie kontroli nad instytucjami społecznymi

Przejmowanie kontroli nad instytucjami społecznymi stanowi jeden z najczęściej
stosowanych jawnych sposobów na pozyskiwanie środków finansowych przez
organizacje terrorystyczne278. Najważniejsze, by była to organizacja mogąca poprzez
swą działalność gromadzić fundusze, między innymi poprzez zbieranie składek
członkowskich,
wydarzeń

subskrypcje

kulturalnych

bądź

wydawnictw,
społecznych,

sprzedaż

publikacji,

kwestowanie

bądź

organizowanie
przyjmowanie

darowizn,279. Pozornie legalne zbiórki pieniędzy przy meczetach, organizowane przez
odpowiednie fundacje bądź stowarzyszenia na cele „religijne”, a przeznaczane
następnie na wspieranie organizacji terrorystycznych i budowanie ich zaplecza
techniczno-logistycznego – są w obecnym stanie prawa międzynarodowego i dzięki
Konwencji ONZ nielegalne280.
Według raportu CIA, Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych,
opublikowanego w 1996 r., 30% saudyjskich przedsięwzięć charytatywnych można
było uznać za wspierające terroryzm, co więcej, oszacowano, że w latach 1973-2000
przekazano w tym celu około 87 miliardów dolarów281. Ponadto pieniądze, za pomocą
których zamachowiec samobójca mógł dokonać ataku (koszty logistyczne wysłania
zamachowca z ładunkiem, który odpali na przystanku autobusowym to najwyżej 100200 dolarów) oraz odszkodowanie dla rodziny dżihadysty (mogło być to nawet do 30
276 M. Tomczak, Sieci terroryzmu na świecie…, s. 59.
277 Tamże, s. 60.
278 M. Marcinko, Finansowanie terroryzmu…, dostępne w Internecie: http://www.
psz.pl/124-polityka/marcin-marcinko-finansowanie-terroryzmu, [data dostępu: dnia
19.12.2015].
279 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 689.
280 M. Kędzierski, Źródła finansowania zorganizowanych..., s. 169.
281 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 689.
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tysięcy dolarów) najczęściej pochodziły z międzynarodowych fundacji religijnych z
Iraku lub Iranu282.
Poza ich zakładaniem, terroryści często także przenikają do grup pomocy
humanitarnej i za ich pośrednictwem finansują ataki terrorystyczne. Pod pozorami
niesienia pomocy są nabywane samochody, mieszkania, środki medyczne oraz
żywność, które następnie są przekazywane do odpowiednich zakonspirowanych
obozów szkoleniowych. Do takich stowarzyszeń należą rozpoznane już Instytut Kultury
Islamskiej

w

Mediolanie

oraz

International

Humanitar

Hilforganisation

w

Niemczech283.
Funkcjonuje to w ten sposób, że zbiórki na terrorystyczne organizacje islamskie są
przeprowadzane wśród społeczności muzułmańskich, na przykład podczas imprez,
spotkań lub poprzez bezpośrednie kwesty. Gdy fundusze zostaną zgromadzone,
odpowiednia osoba („wtyczka”) w strukturach organizacji posiadającej fundusze,
zazwyczaj piastująca w niej istotne stanowisko, może przekazać och część lub nawet
całość organizacji terrorystycznej. Osoby te na tyle swobodnie mogą dysponować
pieniędzmi, że często przekazują fundusze bez wiedzy innych pracowników i
darczyńców. Tą drogą udzielano wsparcia czeczeńskim oddziałom Basajewa i alChattaba. Zaletą takiego przepływu pieniędzy jest to, że nie wymagają pokwitowania
i przekazywane są w gotówce284.
Według znawców tematu, fundacja charytatywna Zam-zam, założona przez
mieszkającego w Moskwie Egipcjanina al-Labana, zajmowała się wyłudzaniem
pieniędzy od innych fundacji dobroczynnych między innymi ze Stanów Zjednoczonych
i Europy. Środki te były przekazywane czeczeńskim organizacjom terrorystycznym.
Szacuje się, że Basajew otrzymał tą drogą około 25 milionów dolarów. W działalność
tego typu zaangażowane są głównie bogate rodziny z Arabii Saudyjskiej i Zatoki
Perskiej285.

2.5.

Przestępczość zorganizowana

282 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 309.
283 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 696.
284 Tamże, s. 697.
285 M. Marcinko, Finansowanie terroryzmu…, dostępne w Internecie: http://www.
psz.pl/124-polityka/marcin-marcinko-finansowanie-terroryzmu,
(data
dostępu:
19.12.2015).
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Przestępczość jest jednym ze sposobów pozyskiwania środków finansowych.
Organizacje terrorystyczne współpracują z grupami przestępczymi bądź same zajmują
się taką działalnością jak zabójstwa, porwania dla okupu, wymuszenia, przemyt broni,
papierosów, narkotyków, przemyt ludzi, kontrola prostytucji, oszustwa kredytowe,
fałszowanie pieniędzy, wprowadzanie do obrotu nielegalnego oprogramowania i
pirackich płyt kompaktowych i tym podobne, z czego największy dochód można
osiągnąć z handlu narkotykami286. W. Dietl wymienia, jako przykłady przestępczości
jako sposobu finansowania organizacji terrorystycznych, fałszerstwa (produktów,
dokumentów), kradzieże samochodów, przerzuty ludzi, oszustwa związanie z użyciem
kart kredytowych. Zdarza się także, że organizacja bierze udział w handlu narkotykami,
jak w przypadku Świetlistego Szlaku w Peru lub Kurdyjskiej Partii Pracy287.
Duże dochody z handlu narkotykami osiągały przede wszystkim Al-Kaida,
Hezbollah, IRA i kolumbijska organizacja FARC (Rewolucyjne Siły Zbrojne
Kolumbii)288. Według szacunków amerykańskich ekspertów, w 2000 r. zyski FARC z
tego procederu wyniosły około 7 miliardów dolarów289. Inne źródła podają, że roczny
zysk FARC z porwań dla okupu i upraw narkotykowych wynoszą około 800 milionów
dolarów290. Organizacja ta jest w stanie z tych źródeł utrzymać 15 tysięcy żołnierzy
wyposażonych i przeszkolonych lepiej niż w oddziałach rządowych, poza tym FARC
ciągle się bogaci291, 292. Nielegalny handel bądź przemyt diamentów są popularne
między innymi w Kolumbii, Paragwaju, Argentynie i Brazylii. Finansowanie organizacji
terrorystycznych z nielegalnych źródeł ma miejsce także w Azji, zwłaszcza w regionie
Kaukazu i Morza Czarnego, gdzie za pomocą czeków, przelewów, podejrzanych
transakcji pieniądze trafiają w odpowiednie ręce293.
Z handlu narkotykami utrzymują się także takie organizacje terrorystyczne jak
pochodzące z Peru Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak) i Tupac Amaru294. Narkotyki

286 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 690.
287 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 311.
288 Kędzierski M., Źródła finansowania zorganizowanych…, s. 167.
289 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 690.
290 Kędzierski M., Źródła finansowania zorganizowanych…, s. 167.
291 M. Marcinko, Finansowanie terroryzmu…, dostępne w Internecie: http://www.psz.
pl/124-polityka/marcin-marcinko-finansowanie-terroryzmu, [data dostępu:19.12.2015].
292 P. Pomianowski, E. Maćkowiak, Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle
prawa obowiązującego w Polsce i we Francji, „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego” 2012, 4, 6, s. 74.
293 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 690.
294 Zdobywanie funduszy przez terrorystów…, s. 243.
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stanowiły również źródło utrzymania dla irlandzkiej IRA i Islamskiej Grupy Zbrojnej
(GIA)295. Talibowie w Afganistanie opodatkowali producentów i przemytników
narkotyków, co stało się ich ważnym źródłem dochodu, szacuje się, że zyski w ciągu
ostatnich lat wyniosły około 600 milionów dolarów296. Inni terroryści kradną, zajmują
się kidnapingiem, piractwem, napadają na konwoje oraz wiele innych. Ludowa Armia
Rewolucyjna Argentyny (ERP) głównie napadała na banki i realizowała porwania dla
okupu (nazywane przez członków organizacji wywłaszczeniami), z czego osiągnęła
łączny dochód rzędu 30 milionów dolarów297.
Al-Kaida zainwestowała w biznes narkotykowy, a w szczególności w uprawy maku
i produkcję oraz dystrybucję heroiny (dochody z tego tytułu sięgały od 5 do 10
miliardów dolarów rocznie). M. Tomczak podaje, że organizacja ta zajmowała się także
podrabianiem pieniędzy oraz prostytucją. Mimo, że ten drugi sposób wydaje się mało
prawdopodobny, znawcy tematu tłumaczą, że w tym wypadku nie chodzi o zyski
finansowe, ale o możliwość przenikania działających w tym procederze kobiet na
Zachód

i

zdobywania

odpowiednich

informacji

przydatnych

w

walce.

Fundamentalistyczni duchowni islamscy wydali specjalną fatwę, w której wyjaśniają,
że celem prostytucji jest zniszczenie zachodniego społeczeństwa298. Al-Kaida
zajmowała się inwestycjami w złoto, diamenty i inne kamienie szlachetne, co
częściowo pozwalało na omijanie banków i utrudniało śledzenie funduszy przez organy
ścigania. Handlem diamentami zajmował się także Hezbollah299.
Dobrym przykładem przestępczości zorganizowanej jako sposobu na uzyskanie
środków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem organizacji jest
działalność RAF-u w latach 70-tych, którzy napadali na banki i doręczycieli. Inne
świeckie organizacje także korzystały z tego sposobu finansowania, napadając,
często też wymuszając haracze300. Baskijska ETA w latach 1967-1977 zrabowała z
hiszpańskich banków około miliona dolarów, co więcej, w kolejnym 1978 r. dokonała
ponad 50 napadów, zyskując kolejne 4 miliony dolarów301.

295 Kędzierski M., Źródła finansowania zorganizowanych…, s. 167.
296 P. Pomianowski, E. Maćkowiak, Zwalczanie finansowania terroryzmu…, s. 73.
297 Zdobywanie funduszy przez terrorystów…, s. 243.
298 M. Tomczak, Sieci terroryzmu na świecie…, s. 55.
299 Tamże, s. 58.
300 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 311.
301 M. Kędzierski, Źródła finansowania zorganizowanych…, s. 168.
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Kolejnym z nielegalnych sposobów zdobycia funduszy jest także produkcja i
wprowadzanie do obrotu fałszywych pieniędzy, co znacząco osłabia legalną
obowiązującą walutę. Strategię tą realizuje obecnie Hezbollah, która w Libanie
podrabia walutę amerykańską, która następnie trafia do Izraela i Europy. M. Kędzierski
jako nielegalne sposoby finansowania podaje także fałszowanie

wszelkich

dokumentów, które pozwalają na wyłudzanie kredytów w bankach, kamuflowanie się
podczas nielegalnego przekraczania granic, które umożliwiają legalizację pobytu na
terytorium danego państwa oraz rejestrowanie podmiotu gospodarczego, służącego
docelowo do „prania brudnych pieniędzy”302.
Jedną z najważniejszych metod pozyskiwania środków finansowych były
porwania. Są popularne, ponieważ wiąże się z nimi stosunkowo małe ryzyko, a duże
korzyści. W Ameryce Łacińskiej w latach 1971-1975 organizacje terrorystyczne
wymusiły ponad 80 milionów dolarów okupu, który jest zazwyczaj płacony w ponad
połowie porwań i uprowadzeń. W 1975 r. grupa terrorystyczna z Argentyny o nazwie
Montoneros za uwolnienie dwóch porwanych biznesmenów otrzymała 60 milionów
dolarów w gotówce i 1,2 miliona w postaci ubrań dla biednych303. Baskijska ETA w
czasach swojej działalności porwała łącznie 76 osób, zarabiając na okupach ponad 33
miliony dolarów304. Hezbollah stosował w Libanie strategię, która polegała na
porwaniu kilku osób i wywieraniu zwiększonego nacisku na władze poprzez zabijanie
ich w pewnej kolejności – organizacja uzyskała olbrzymie okupy oraz dokonała zmian
w polityce wielu rządów, na przykład Stany Zjednoczone przehandlowały broń za
swych zakładników305.
Wśród terrorystów popularne były także porwania samolotów, gdzie oprócz zysków
w rodzaju manipulacji na określonym rządzie, organizujący porwanie żądali
olbrzymiego okupu. W 1972 r. niemieckie linie lotnicze Lufthansa były zmuszone
wypłacić okup wielkości 5 milionów dolarów w zamian za uwolnienie pasażerów
porwanych przez Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny306.
Aby dochody z przestępczości zorganizowanej mogły zostać zalegalizowane, musi
dojść do tak zwanego prania pieniędzy. B. Hołyst wyjaśnia to na przykładzie: „W

302 Tamże, s. 168.
303 Zdobywanie funduszy przez terrorystów..., s. 244.
304 M. Kędzierski, Źródła finansowania zorganizowanych…, s. 167.
305 Porwania i uprowadzenia [w:] Encyklopedia terroryzmu, Dom Wydawniczy
Bellona, Warszawa 2004,s. 231.
306 Zdobywanie funduszy przez terrorystów…, s. 244.
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ekwadorskim banku klient wpłacający 10 tysięcy dolarów zleca, by na rachunku
pojawiło się tylko 7-8 tysięcy. Brakująca kwota to koszt prania pieniędzy zapewniający
legalną transakcję w wyniku skorumpowania urzędnika bankowego”307. Pieniądze te
teraz można legalnie wydać lub przetransferować za granicę do legalnej firmy,
zajmującej się na przykład importem. Zdarza się, że firma taka została specjalnie
założona przez daną organizację terrorystyczną, a później legalnie otrzymuje
pieniądze, prowadzi księgowość i płaci podatki308. Na przykład organizacja
terrorystyczna taka jak indyjski Zjednoczony Front Wyzwolenia Assamu zebrała setki
milionów dolarów poprzez „opodatkowanie” osób prywatnych, firm i plantacji herbaty.
Część funduszy przeznaczono na uzbrojenie, resztę po „praniu” zainwestowano w
legalne przedsiębiorstwa309.
Bardzo często wykorzystywanym sposobem transferu pieniędzy w świecie
islamskim jest tak zwana metoda hawala, omawiana w wielu publikacjach. Jest to
znany od dziesięcioleci system nieoficjalnego transferu pieniądza i wartości, inaczej
nazywany też podziemną bankowością. Drogą tą transferowana z kraju do kraju jest
podobno połowa funduszy przeznaczanych na terroryzm, miliardy dolarów rocznie,
gdyż nie wymaga legitymowania się ani wypełniania jakichkolwiek formularzy. W
dużym uproszczeniu nadawca pieniędzy zwraca się do zaufanej osoby działającej w
hawala (osoba taka może w celach kamuflażu prowadzić na przykład biuro podróży) i
przekazuje hasło oraz sumę pieniędzy. Odbiorca, będący nawet w innym kraju, po
podaniu właściwego hasła otrzymuje daną sumę. Dochodzenie po 11 września 2001
r. ujawniło, że tym sposobem Al-Kaida finansowała swoje zamachy we wschodniej
Afryce, a Federalny Urząd Kredytowy w latach 1998-2000 namierzył w samych
Niemczech około 1000 filii hawala310.
Według danych włoskiej ekonomistki i dziennikarki L. Napoleoni, której słowa
przytacza B. Hołyst, jedna trzecia przychodów organizacji terrorystycznych to
pieniądze pochodzące z dotacji i legalnej działalności gospodarczej. Dwie trzecie z
ogółu przychodów stanowią natomiast środki pochodzące z prania pieniędzy w
Stanach Zjednoczonych, zaś najbardziej intratnym źródłem dochodu jest przemyt

307 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 692.
308 Tamże, s. 692.
309 Zdobywanie funduszy przez terrorystów…, s. 244.
310 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 314.
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narkotyków. Środki, którymi dysponują organizacje terrorystyczne na całym świecie
szacowane są na 500 miliardów dolarów311.
2.6.

Wnioski

Ugrupowania terrorystyczne korzystają z wszelkich możliwych źródeł finansowania
poza uczciwym zarobkowaniem. W drugiej połowie XX wieku organizacjami tymi
posługiwały się niektóre kraje, by osiągać własne cele na arenie międzynarodowej.
Interesy terrorystów były wspierane przez rządy państw, działając na zasadzie
wzajemnych korzyści – obecnie odbywa się to dalej, jednak w mniej jawny sposób.
Ugrupowania terrorystyczne korzystają także z dotacji od sponsorów, którymi mogą
być instytucje, fundacje bądź podmioty gospodarcze – środki zdobyte w legalny
sposób za pomocą szeregu manipulacji i transakcji trafiają do właściwej organizacji
terrorystycznej. Popularnym procederem jest także przejmowanie kontroli nad
instytucjami społecznymi, świadomie lub poprzez wniknięcie do danej organizacji, co
finalnie umożliwia przeznaczanie legalnie zebranych pieniędzy na nielegalne cele.
Ciekawym przykładem finansowania terroryzmu jest oficjalna działalność
gospodarcza, gdzie liderzy danej organizacji bądź cała organizacja prowadzą zupełnie
legalne firmy zajmujące się między innymi handlem (nieruchomościami, ropą, złotem,
elektroniką), eksportem i importem żywności czy inwestowaniem na giełdzie. Klasyką
zaś

i

najczęściej

kojarzonym

z

organizacjami

terrorystycznymi

sposobem

finansowania jest przestępczość – czyli zabójstwa, porwania dla okupu, napady,
kradzieże, wymuszenia, przemyt broni, papierosów, narkotyków, przemyt ludzi oraz
rozmaite oszustwa.
Współcześni terroryści w mniejszym niż kiedyś stopniu potrzebują poparcia
społecznego

i politycznego,

znaczne

zyski

czerpią

bowiem

z

działalności

gospodarczej, ponadto niektóre ugrupowania terrorystyczne przypominają w tej chwili
rozbudowane przedsiębiorstwa, inwestujące i osiągające ogromne zyski.

311 B. Hołyst, Terroryzm…, s. 693.
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ROZDZIAŁ 3
FINANSOWANIE W „PAŃSTWIE ISLAMSKIM”

3.1.

Państwo Islamskie – powstanie

Data oficjalnego powstania Państwa Islamskiego to 29 czerwca 2014 r. W tym dniu
organizacja terrorystyczna Islamskie Państwo Iraku i Syrii (ang. skrót: ISIS, Islamic
State of Iraq and Sham/Syria), znana także pod nazwą Islamskie Państwo Iraku i
Lewantu (ang. skrót: ISIL, Islamic State of Iraq and the Levant) podała do publicznej
wiadomości, iż na zajętych przez siebie ziemiach stworzony został kalifat. Powrót do
tego tradycyjnego ustroju według wielu islamistów stanowić ma rozwiązanie wszelkich
problemów współczesnego muzułmańskiego świata312.
Rycina 14.
Flaga Islamskiego Państwa Iraku i Syrii – Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)

Źródło: dostępne w Internecie: http://www.nowastrategia.org.pl/znaczenie-flagi-panstwaislamskiego-isis/, [data dostępu: 15.01.2016].

312 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót Europy [w:] P. Cockburn, Państwo
Islamskie, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, s. 9-12.
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Większość polityków, badaczy, a nawet muzułmańskich uczonych odmawia
przyznaniu jakichkolwiek atrybutów państwowości nowo powstałemu tworowi Państwa
Islamskiego. Państwo Islamskie jest kontrowersyjnym stwierdzeniem, ponieważ samo
używanie słowa „państwo” mogłoby nadać jakieś znaczenie nowej strukturze
ogłoszonej przez organizację terrorystyczną ISIS i uznać jej istnienie na mapie świata
– dlatego niektórzy autorzy wyraźnie preferują określenie ISIS. Znawcy tematu wciąż
się zastanawiają nad tym, czym naprawdę jest ISIS i do czego prowadzi – czy jest to
rzeczywiście nowy geopolityczny twór, który ma szansę zaistnieć na mapie, czy też
jedynie jest to nazewnictwo służące marketingowi. Terytorium Państwa Islamskiego
zostało zagarnięte dwóm państwom – Irakowi i Syrii313.
M. Półtorak, podobnie jak wielu innych znawców tematu, twierdzi, że początki
Państwa Islamskiego sięgają interwencji Stanów Zjednoczonych w Iraku w 2003 r.,
gdy obalono dyktaturę Saddama Husajna i ówczesną politykę. Początkowo terroryści
mający później stanowić ISIS działali pod wodzą Abu Musaba az-Zarkawiego w
organizacji o nazwie „Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn”, nazywanej też AlKaidą w Iraku. Po śmierci al-Zarkawiego nazwę zmieniono na „Państwo Islamskie w
Iraku”, a kolejnym przywódcą został Abu Umar al-Baghdadi. W 2010 r. po jego śmierci
przywództwo objął i pełni dotychczas Abu Bakr al-Baghdadi, samozwańczy kalif
Państwa Islamskiego. Ostatecznie chaos wojny domowej w Syrii, rozłam w Al-Kaidzie
i ogólnie podatne terytorium na rozwój nowej organizacji sprawiły, że powstał twór
para-państwowy Islamskie Państwo Iraku i Syrii, czyli ISIS314.
Zdaniem autorów publikacji „Państwo Islamskie: geneza nowego kalifatu”
powstanie Państwa Islamskiego nie jest wydarzeniem przypadkowym, a wręcz
przeciwnie, jest ściśle związany z procesami rozpadu Syrii i Iraku. Irak od lat stanowił
mieszaninę wielu wzajemnie oddziałujących na siebie sił etnicznych i religijnych,
postrzeganych

przez

bojowników

Państwa

Islamskiego

jako

niewiernych

i

bezbożników, w stosunku do których niezbędne są przemoc i czystki. Plemiona są tam
bardzo silnym elementem społeczeństwa315. P. Cockburn także stwierdza, że

313 Tamże, s. 9.
314 M. Półtorak, Dlaczego Państwo Islamskie jest tak atrakcyjne?, dostępne w
Internecie: http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/dlaczego-panstwo-islamskie-jesttak-atrakcyjne, [data dostępu: 31.12.2015].
315 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo Islamskie: geneza nowego kalifatu,
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 11-12.
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powstanie ISIS to wynik wieloletnich działań wojennych na terenie Iraku i Syrii316.
Obecne na tych terenach różnice ideologiczne, religijne i etniczne, konflikt sunnickoszyicki, problematyka ekstremizmu i terroryzmu, rozkład i niestabilność struktur
państwowych oraz brak dialogu społecznego – to wszystko pogłębia destabilizację w
rejonach Bliskiego Wschodu, co wykorzystuje Państwo Islamskie. Organizacja ISIS
jest wyjątkowo brutalna w zwalczaniu opozycji, doskonale wykorzystuje propagandę,
usilnie dąży do pozyskiwania nowych wyznawców nawracając na swoją wiarę, często
wywierając presję, coraz bardziej powiększając swoje wpływy317.
Rycina 15.
Bojownicy ISIS (Islamic State of Iraq and Syria – Islamskie Państwo Iraku i Syrii)

Źródło: Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie stało się najbogatszym ugrupowaniem
terrorystycznym, dostępne w Internecie: http://psz.pl/124-polityka/jak-panstwo-islamskiestalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystycznym, [data dostępu: 18.01.2016].

Nie bez znaczenia są odniesione sukcesy militarne. Do 2014 r. charakterystyczną
metodą działania ISIS były niespodziewane ataki, powstania i zamachy we wschodniej
Syrii oraz w Iraku. W 2012 r. prowadzono kampanię terrorystyczną zwaną Niszczenie
Murów, której celem było wyzwolenie więźniów, pozyskanie terrorystów w centralnej
osi kraju oraz pokonanie Safawitów (Safawitami zwano rząd Nuriego al-Malikiego,
316 P. Cockburn, Państwo Islamskie, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, s. 36.
317 M. Stempień, M. Tołwiński, Nowy ład na Bliskim Wschodzie. Geopolityka Stanów
Zjednoczonych i Islamskiej Republiki Iranu w obliczu ekspansji Państwa Islamskiego.
United States of America In the Modern World: politics, economics, law, society.
Collection of the materials II International Scientific and Practical Conference, Lwów
2015, 2, s. 265.
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nazwa ta odnosi się także do dynastii w Iranie, która ustanowiła szyizm religią
państwową)318. Od lipca do września 2012 r. doszło do krwawych zamachów w wielu
miastach, w wyniku których zginęło ponad 200 osób. Walki i zamachy przebiegały
wzdłuż linii podziałów etnicznych, a chodziło o podporządkowanie terenów sunnitom.
Kolejnym ważnym wydarzeniem był zamach w Bagdadzie w marcu 2013 r., gdzie
zginęło ponad 100 szyitów. W grudniu tego samego roku doszło do serii ataków w
prowincji Al-Anbar, skierowanych przeciwko armii lojalnej ówczesnym władzom, celem
było jej zniszczenie, zdestabilizowanie regionu i przygotowanie do inwazji. 30 grudnia
2013 r. ISIS zaatakowało i przejęło pierwsze ważne miasto na swej drodze, AlFaludżę, liczącą 300 tysięcy mieszkańców319.
Mapa 5.
Wzrost potęgi Państwa Islamskiego w latach 2012-2013

Źródło: O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo Islamskie: geneza nowego kalifatu,
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 28.
318 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo Islamskie: geneza…, s. 26.
319 Tamże, s. 27.
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Mimo wsparcia irackiej armii ze strony Stanów Zjednoczonych, udzielonego w
formie dronów, informacji wywiadowczych i helikopterów, brak jej było motywacji,
podczas gdy bojownicy ISIS byli wyraźnie zdeterminowani. Po tych sukcesach do
ugrupowania dołączyło wielu nowych dżihadystów, co umożliwiło przeprowadzenie
zbrojnej ofensywy na znacznie większą skalę z użyciem ciężkiej broni i zdobytych i
przemyconych wozów bojowych320.
Znaczącą datą w historii powstania Państwa Islamskiego był 10 czerwca 2014 r.,
gdy po trwających przez cztery dni walkach bojownicy kalifatu zdobyli Mosul, drugie
co do wielkości miasto i stolicę północnego Iraku321. Atak na Mosul rozpoczęło pięć
samobójczych zamachów bombowych i ostrzał z moździerzy, następnie dżihadyści
przejęli i zniszczyli rządowe punkty kontrolne. W trakcie walk bojownicy przejęli ważne
budynki w mieście, między innymi główną komendę policji. 9 czerwca iraccy
generałowie zbiegli do Kurdystanu, co drastycznie złamało morale żołnierzy, a
przejęcie Mosulu stało się nieuniknione322.
Kilka miesięcy później, we wrześniu, Stany Zjednoczone zaczęły kontrolować
przestrzeń powietrzną Syrii, by powstrzymać ekstremistów. W tym czasie w Syrii i Iraku
trwały walki, w których bojownicy ISIS często zwyciężali, przejmując kolejne miasta i
przypisując ten fakt woli bożej. Niskie morale i stany osobowe irackiej armii sprawiły,
że tereny na północy i zachodzie Iraku szybko zostały przejęte przez Państwo
Islamskie323. Kolejną ważną przyczyną był zupełny brak dyscypliny w irackiej armii,
panująca korupcja, częste wymuszenia, łapówki, dla niektórych wyższych rangą
oficerów wojsko stało się możliwością zarabiania pieniędzy. Podobna sytuacja istniała
w rządzie, urzędach, wśród funkcjonariuszy i urzędników324. Gwałtownie wzrastała
liczba ataków ISIS na funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, na co rząd odpowiedział
nieudolnymi aresztowaniami. Ekstremiści stopniowo

usuwali ze

swej drogi

dziennikarzy (od października 2013 r. co najmniej sześciu miejscowych reporterów
zostało zamordowanych, kolejnym czterdziestu udało się uciec za granicę –
skutkowało to brakiem szczegółowych informacji, co się działo w Mosulu). Atakowano
także przedstawicieli rządu i mniejszości religijne – w tym jazydów i chrześcijan325.

320 Tamże, s. 27.
321 P. Cockburn, Państwo Islamskie…, s. 57.
322 Tamże, s. 60-61.
323 Tamże, s. 37.
324 Tamże, s. 108-109.
325 Tamże, s. 117.
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Co więcej, organizacja przeprowadziła wiele błyskawicznych ataków – dzięki temu
Państwo Islamskie stało się najpotężniejszą i najskuteczniejszą grupą dżihadystów na
świecie. Ze względu na niebezpieczną sytuację na terenach Państwa, nieustanne
zagrożenie porwaniami i zabójstwami, stało się tam zbyt niebezpiecznie dla reporterów
i niezależnych korespondentów, co sprawiło, że kształtowanie się Państwa
Islamskiego było wielkim zaskoczeniem dla wielu ludzi326.
Mapa 6.
Terytorium Państwa Islamskiego (1 lutego 2014 r.)

Źródło: O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo Islamskie: geneza nowego kalifatu,
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 29.

Zdaniem P. Cockburna „sto dni Państwa Islamskiego kończy istotną epokę w
dziejach Iraku, która rozpoczęła się amerykańsko-brytyjską inwazją w marcu 2003 r. i

326 Tamże, s. 47-48.
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obaleniem reżimu Saddama Husajna. Od tego czasu iracka opozycja starała się
odsunąć od władzy stary rząd, wspierany przez państwa Zachodu, i stworzyć nowe
państwo, zarządzane przez trzy największe społeczności. Eksperyment ten zakończył
się całkowitą klęską i wygląda na to, że nie ma już do niego powrotu, a podziały między
szyitami, sunnitami i Kurdami uległy wyraźnemu zaostrzeniu”327. W efekcie część
terenów została przejęta, zacierając granicę między Irakiem a Syrią, a Państwo
Islamskie nieprzerwanie od 2013 r. zyskuje na znaczeniu, sprawnie stosując metody
ekspansji.
W tej chwili Państwo Islamskie rozciąga się na powierzchni około 250 tysięcy km 2,
co stanowi dwie trzecie terytorium Polski. Zamieszkuje go blisko 6 milionów ludzi.
Oficjalną „stolicę” Państwa stanowi Ar-Rakka, kalifat posiada własną flagę i
przywódcę, własne siły zbrojne, policję, oparte na Koranie prawo i sądownictwo.
Zaczyna opracowywać i drukować własne dokumenty, w tym paszporty. Kalifat
prowadzi własne operacje wojskowe, posiada swoje media i wydaje własną prasę.
Przejęto kontrolę nad większością surowców Iraku oraz głównymi szlakami
handlowymi w regionie. Ma na celu powiększenie swego terytorium i ustabilizowanie
się, mimo iż przez większość świata jest postrzegany jako niebezpieczna organizacja
terrorystyczna o skrajnie fundamentalistycznych poglądach328.
Obecnie działania rządów wrogich ISIS bez podjęcia radykalnych działań nie są w
stanie zadać organizacji takich strat, których nie można by uzupełnić. Sprzęt można
zdobyć na wrogu bądź dokupić, gdyż Państwo Islamskie ma do dyspozycji pewien
budżet. Bojownicy również stanowią zasób łatwy do odnowienia, gdyż miejscowi
chętnie dołączają do oddziałów ze względu na żołd, a kolejni z równym entuzjazmem
przybywają z innych krajów, by dołączyć do walki. Część zostaje zwerbowana przy
użyciu siły, pewien procent stanowią także młode kobiety i dzieci w różnym wieku329.
ISIS regularnie i od miesięcy rozbudowuje swoje oddziały, szkoli je i sprawdza w
walce. Znawcy tematu mówią o „armii Państwa Islamskiego”, świetnie uzbrojonej
i wyposażonej, oszacowanej na minimum 30-40 tysięcy zahartowanych w walce
żołnierzy oraz co najmniej takiej samej liczbie szkolonych ochotników330.

327 Tamże, s. 40.
328 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót..., s. 34.
329 Tamże, s. 24.
330 Tamże, s. 25-26.
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M. Półtorak jako przyczyny tak wielkiej „atrakcyjności” Państwa Islamskiego podaje
posiadanie przez organizację własnego terytorium, zorganizowanej armii, możliwość
zmiany dotychczasowego życia oraz możliwość osiągnięcia ogromnych korzyści ze
sprzedaży ropy naftowej. Ataki terrorystyczne częściej powodują powiększanie się
szeregów ISIS, a nie opór. Ludzie tracą pracę, źródła utrzymania, a głód i religijna
motywacja wiodą ku organizacji. Co więcej, często działania ekstremistów pozostają
bez kary ze strony koalicji Zachodu331.

3.2.

Działalność dżihadystów kalifatu

Oszacowano, że wyłącznie w 2014 r., dzięki polityce Państwa Islamskiego
stosującej na wielką skalę terror i przemoc, zamęczono i zabito kilkanaście tysięcy
osób. Organizacje międzynarodowe nazywają to wprost ludobójstwem332. Od
czerwca ISIS przejmowało kolejne miasta: Mosul, Bajdżi, Tall Afar, Al-Audża, Tikrit,
gdzie podobno dokonano egzekucji na 1700 szyitach, łącznie giną tysiące ludzi. Gdy
29 czerwca 2014 r. Al-Baghdadi przywraca na zajmowanych terenach ustrój kalifatu i
nazywa to Państwem Islamskim, jednocześnie wydaje rozkaz ludziom, „by szli aż do
Bagdadu”333. Kilka miesięcy później Państwo Islamskie zajmuje tereny coraz bardziej
na północ. W wyniku kilku niszczycielskich ataków po stronie syryjskiej, na Hims,
Aleppo, Darę i jedną z dzielnic Damaszku, oraz wskutek odpowiedzi syryjskiego rządu
poprzez bombardowanie beczkami z materiałami wybuchowymi, zginęło kolejne 120
osób, głównie ludności cywilnej. Cywile są pierwszą ofiarą wojny, będąc zakładnikami
bądź przypadkowymi ofiarami334.
O. Hanne przytacza opublikowane w marcu 2014 r. „sprawozdanie z działalności”
Państwa Islamskiego, które zawierało spis przeprowadzonych operacji. Od listopada
2012 r. do listopada 2013 r. przeprowadzono 10 tysięcy akcji w Iraku, dokonano około
1100 zabójstw, wysadzono blisko 4,5 tysiąca pojazdów. Liczba zabitych lub rannych

331 M. Półtorak, Dlaczego Państwo Islamskie… dostępne w Internecie:
http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/dlaczego-panstwo-islamskie-jest-takatrakcyjne, [data dostępu: 31.12.2015].
332 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót…, s. 30.
333 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo Islamskie: geneza…, s. 28.
334 Tamże, s. 31.
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cywilów w Iraku sięga 24 tysięcy. W Syrii zabito co najmniej 500 żołnierzy i 900
cywilów335.
Państwo Islamskie stosuje terror medialny mający na celu wstrząśnięcie światem
zachodnim, nagrywane są filmiki ukazujące zabójstwa ludzi poprzez ścięcie,
rozstrzelanie, ukrzyżowanie, palenie żywcem, strącanie z dachów domów. Powodem
są podejrzenia zdrady, przestępstw gospodarczych, zbrodni, kobiety podejrzewane o
cudzołóstwo są kamieniowane, za kradzież ucinane są ręce. Celem jest zaszokowanie
zachodniego widza, wzbudzenie uczucia potężnego strachu i zagrożenia, zniszczenie
jego poczucia bezpieczeństwa. Jest to także sposób na zastraszenie ludności
znajdującej się na terenie już zajętym przez ISIS, wymuszenie na niej posłuszeństwa,
a zarazem sposób na werbowanie ochotników wyznających ideologię krwawego
dżihadu. Filmy te stanowią też pokaz publicznego wymierzania sprawiedliwości,
otwarte pokazanie, na jakich zasadach opiera się kalifat, co więcej jest to głęboko
przenikający do świadomości pokaz, że obowiązujące prawo szariatu będzie
bezwzględnie egzekwowane za pomocą kar zapisanych w Koranie336.
Rycina 16.
Bojownicy ISIS z flagami Państwa Islamskiego

Źródło: M. Półtorak, Dlaczego Państwo Islamskie jest tak atrakcyjne?, dostępne w
Internecie: http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/dlaczego-panstwo-islamskie-jest-takatrakcyjne, [data dostępu: 18.01.2016].
335 Tamże, s. 53.
336 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót…, s. 31-33.
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ISIS prezentuje dobrze rozwiniętą praktykę medialną, propagandę wojenną
zachęcającą młodych bojowników do zasilenia oddziałów organizacji. Materiały (płyty
CD, DVD, plakaty, ulotki) powstają w Istytucie al-Furqan, dodatkowo w 2014 r. powstał
Al-Hayat Media Center, mający na celu dotarcie do odbiorców ze świata zachodniego.
Państwo Islamskie publikuje czasopisma „Dabiq” (w języku angielskim) i „Dar Al-Islam”
(w języku francuskim), „Al-Hayat” oraz „IS News” i „IS Report”. Nagrywane są filmy
propagandowe takie jak „Flames of War”, który ma na celu zapewnić widza, że ścieżka
dżihadu jest drogą jego życia, tym, czego potrzebuje. Coraz więcej krótkich filmików o
podobnej tematyce zamieszcza się w Internecie. Co ważne, kampania propagandowa
ISIS przebiega dwutorowo: organizacja wykorzystuje najnowsze środki masowego
przekazu, takie jak Internet i media społecznościowe (Facebook, Twitter) adresowane
do młodego odbiorcy, jak również te najstarsze w świecie islamu, czyli przekazywane
podczas nabożeństw337.
Ludzie są werbowani w meczetach i centrach kultury islamskiej. Werbowanie
przypomina działania sekty, odbywa się na wielu płaszczyznach – portalach
internetowych, filmach propagandowych, w prasie, emitowane są specjalne programy
na platformach satelitarnych i w Internecie, werbownicy krążą po meczetach i
kulturalnych centrach338. Kampania ta stanowi znaczący element polityki i odgrywa
nie mniejszą rolę niż aktywność zbrojna czy działania administracyjne i prawne ISIS.
Bojownicy Państwa Islamskiego chcą walczyć z każdym, kto odrzuca ich
nietolerancyjną i opartą na przemocy wersję Koranu. W Internecie krążą filmy z
przeprowadzanymi przez nich egzekucjami oraz groźbami skierowanymi do
zachodniego świata. Groźby te dotyczą rozpętania dżihadu339. Walka z niewiernymi,
muzułmańskie idee podboju i walki stanowią o tożsamości islamu od czasów proroka
Mahometa340. Obecnie najważniejszą taktyką militarną ekstremistów jest samobójczy
atak bombowy, czego efektem jest męczeńska śmierć bojownika341. Przykładem
takiego ataku jest wybuch wypełnionej materiałami wybuchowymi furgonetki
kierowanej przez zamachowca samobójcę, w wyniku czego w punkcie kontrolnym przy

337 M. Styszyński, Apoteoza przemocy w propagandzie Państwa Islamskiego, „Res
Rhetorica” 2015, 2, s. 15.
338 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót…, s. 28-30.
339 P. Cockburn, Państwo Islamskie…, s. 86.
340 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 46.
341 P. Cockburn, Państwo Islamskie…, s. 36.
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wjeździe do szyickiego miasta Al-Hilla w marcu 2014 r. zginęło 45 cywilów, kolejnych
sto pięćdziesiąt zostało rannych342.
Rycina 17.
Czarna flaga dżihadu

Źródło: dostępne w Internecie: http://euroislam.pl/zrodla-skrajnego-islamizmu-czesc-2/,
[data dostępu: 15.01.2016].

Termin dżihad pierwotnie oznaczał zapał lub wysiłek mający na celu
zatriumfowanie Bożej sprawy, a nie akt wojny – chodziło o włączenie wiernego do
służby na rzecz społeczności. Dżihad zarazem był w Koranie łączony ze zwrotem
„ścieżka Boga” (dżihad fi sabil Allah), inaczej ścieżka wojenna, o czym świadczy wiele
zwrotów i sur Koranu. Co więcej, w dżihadzie zabójstwo nie jest moralnie potępione, a
pojmowana w ten sposób święta wojna ma na celu zwycięstwo Allaha. Pojęcie dżihadu
w miarę upływu lat stawało się coraz bardziej precyzyjne, oznaczając już walkę
militarną, a nie wysiłek moralny bądź duchowy. Nabrał charakteru obowiązku
społeczności – w myśl zasady, że gdy zaatakowany zostanie islam, dżihad obowiązuje
wszystkich. Mimo, iż nawet w XX w. wielu muzułmańskich autorów głosiło, że dżihad
militarny ma mniejsze znaczenie niż dżihad duchowy (osobista walka z grzechami),
wielu odrzuciło taką interpretację343.
Państwo Islamskie dąży do wyparcia innych religii, rozpowszechnienia idei dżihadu
i walki w imię swej wiary, nagrodą za to jest męczeńska śmierć i miejsce w raju. Ma na
celu powiększenie swego terytorium i ustabilizowanie się, stworzenie nowego państwa

342 Tamże, s. 120.
343 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 48.
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o ustroju kalifatu, czyli powrót do korzeni344. Kalifat jest to islamski ustrój polityczny,
w którym głową państwa jest kalif, będący autorytetem zarówno politycznym, jak i
religijnym. Pierwszy kalifat powstał po śmierci proroka Mahometa w 632 r. i trwał aż
do 1517 r., do czasu podboju przez Imperium Osmańskie345.
Kalif, „cień Boga na ziemi”, według tradycji wymaga bezwarunkowego oddania i
posłuszeństwa, co według Koranu jest konieczne. Dobry muzułmanin powinien
ponadto walczyć pod dowództwem swego suwerena. Bez posłuszeństwa bowiem
społeczeństwo pogrąża się w anarchii346. Opisane w XI w. „Zasady sprawowania
władzy” mówią, że kalif jest następcą proroka Mahometa w przewodzeniu
społeczności, jego rolą jest chronienie religii, przestrzeganie jej zasad i zarządzanie
sprawami doczesnymi. Powinien chronić kraj i poszanowanie dla jego świętości.
Celem jest także „walka z przeciwnikami islamu, którzy choć zaproszeni, odmawiają
przyjęcia islamu lub podporządkowania się jako ludzie chronieni. W ten bowiem
sposób ustanawiane jest prawo najwyższego Boga, a islam okaże się lepszy od każdej
innej religii”347. Kalifat Państwa Islamskiego jest traktowany jako symbol odrodzenia
islamu.
Mapa 7.
Cele terytorialne Państwa Islamskiego

Źródło: O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo Islamskie: geneza nowego kalifatu,
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 32.
344 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót…, s. 34.
345 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 33-35.
346 Tamże, s. 36.
347 Tamże, s. 36-37.

185

Kalifat dopuszcza niewolnictwo, legalny handel ludźmi na targach, gdzie można
sobie takiego nabyć za cenę od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. Większość stanowią
niewolnice służące do seksualnego odreagowania stresu przez walczących
bojowników. W kalifacie obowiązuje znaczące ograniczenie praw kobiet, natomiast
bojownicy mają prawo do ich zniewalania, oczywiście religijnie uzasadnione348.
Sytuacja kobiet w Państwie Islamskim bywa zła, młode dziewczyny są ofiarowywane
w podarunku bojownikom, pobite i zgwałcone są zmuszane do przejścia na islam.
Często mówi się, że dane kobiety zabito, gdyż nie chciały poślubić dżihadystów349.
ISIS podejmuje także działania mające na celu zbudowanie nowej struktury –
władze odbudowują infrastrukturę, organizowane są roboty publiczne w celu usunięcia
skutków nalotów państw koalicji, odśnieżane są miasta, otwiera się nowe szkoły i
szpitale, tworzy nowe urzędy i opiekę społeczną. Zgodne z zasadami Koranu, szkoły
prawdopodobnie mogą posłużyć edukacji kolejnych bojowników. Jest to także po
części

działanie

propagandowe

ukazujące

społeczeństwu,

że

jeśli

będzie

przestrzegało obowiązujących praw, może tu żyć350.
Życie codzienne w Państwie Islamskim oparte jest na nowych zasadach. Od
listopada na całym zajętym terenie obowiązuje jednolity rozkład godzinowy. Karta
Państwa Islamskiego Iraku i Lewantu jest podstawą reguł społecznych, określa środki
prawne przeciwko sprzeciwiającym się „woli boskiej” – egzekucja, ukrzyżowanie,
obcięcie dłoni lub stopy, wygnanie. Facebook, alkohol i narkotyki są oficjalnie
zakazane, niszczony jest tytoń, papierosy i konopie. Zakazane są publiczne
manifestacje. Kobiety są zobowiązane do ubioru w nikab (noszona przez muzułmanki
zasłona na twarz) i towarzystwa męskiego krewnego – specjalna damska brygada
czuwa nad przestrzeganiem tych reguł. Specjalna policja, Hisba, została przywrócona,
do zadań gorliwie religijnych patroli należy pilnowanie, czy wszyscy w należyty sposób
stosują się do zasad. W każdej miejscowości tworzone są islamskie trybunały, gdzie
dżihadysta po ukończeniu religijnego kursu może zostać sędzią działającym na
podstawie norm szar’iatu (praw normujących życie wyznawców islamu), stosując

348 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót…, s. 27.
349 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 45.
350 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót…, s. 33.
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surowe zasady – obcinając ręce za kradzież, krzyżując przekazujących informacje
wrogowi, ścinając za bluźnierstwo, kamieniując za orientację homoseksualną351.
Porządek Państwa Islamskiego polega także na pobieraniu zakatu – rodzaj
podatku przekazywanego następnie ubogim. Rodziny otrzymują od „państwa” 10
dolarów na dziecko, na początku zimy najuboższe rodziny mogą liczyć na zapomogę
w wysokości 250 dolarów. Woda do nawadniania pól jest darmowa. Rozdawany jest
chleb i ryż, otwarte są jadłodajnie. W niektórych prowincjach taka pomoc jest
przyjmowana z radością. Co więcej, wszystkie programy edukacyjne wspierają
odpowiednią ideologię, otwierane są szkoły koraniczne i ośrodki szkolenia
duchownych. Na uniwersytetach są przywrócone wykłady, oddzielne dla kobiet i
mężczyzn, otwarto też wydział medyczny z przyspieszonymi, trzyletnimi studiami.
Jednocześnie funkcjonuje tam islamskie Gestapo, tajna policja Amni, sprawnie
znajdująca ludzi będących w opozycji i będąca potężną agencją kontrwywiadu
wyposażoną we wszystkie uprawnienia352.
Zdaniem O. Hanne „Da’isz (arabski akronim nazwy Państwa Islamskiego używany
przez autora publikacji) „stawia fundamenty protopaństwa z własną administracją,
ludnością, terytorium, ideologią i represyjnymi działaniami. Da’isz, jeśli tylko zdoła się
umocnić mimo potężnych wrogów i niepewnej wierności plemion sannickich, jest w
stanie przejść ze stadium protopaństwa do rozwiniętego muzułmańskiego systemu
totalitarnego pierwszego we współczesnych czasach”353.
3.3.

Źródła i sposoby finansowania w Państwie Islamskim

Armia Kalifatu liczy około 30-50 tysięcy żołnierzy, część źródeł podaje, że może to
być liczba sięgająca nawet 200 tysięcy. Tak duże oddziały potrzebują żywności, broni,
wynagrodzenia. Ludność cywilna na zajętych terenach potrzebuje opiekunów,
pieniędzy na środki do życia i zapewnienia bezpieczeństwa. Zgromadzone fundusze
pozwalają na planowanie kolejnych działań zbrojnych, utrzymanie armii, swoich
pozycji oraz należytego porządku na zajmowanym terytorium Iraku i Syrii.
Roczny dochód Państwa Islamskiego jest szacowany na co najmniej 2-3 miliardy
dolarów. Tak wielki majątek sprawia, że kalifat stał się najbogatszą organizacją
terrorystyczną na świecie, deklasując inne ugrupowania. Dla porównania budżet
351 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 64-65.
352 Tamże, s. 66.
353 Tamże, s. 33.
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Hezbollahu jest szacowany na 200-500 milionów dolarów. Dużym sukcesem Państwa
Islamskiego jest posiadanie rozlicznych i różnorodnych źródeł finansowania, w
znacznym stopniu niezależnych od zewnętrznych wpływów354.
Pierwotnie Państwo Islamskie zdobywało środki finansowe na swą działalność w
nielegalny sposób – poprzez rabunek, wymuszenia, porwania dla okupu, przejęcia
aktywów syryjskich i irackich banków oraz sprzedaż zrabowanych dzieł sztuki na
czarnym rynku. ISIS skorzystało także z o wiele bardziej niekonwencjonalnych
sposobów finansowania, jakimi są między innymi sprzedaż ciał kurdyjskich
bojowników oraz handel organami ludzkimi, pozyskiwanymi od niewiernych i wrogów
islamu355. Kolejnym ze znanych sposobów finansowania w Państwie Islamskim jest
handel kobietami, zwłaszcza chrześcijankami, oraz dziećmi. Ceny za osobę wynoszą
przeciętnie 10-12 dolarów. Liczbę zaginionych kobiet oszacowano na 4600 osób356.
O. Hanne podaje, że od 2014 r. budżet Państwa Islamskiego z 800 milionów
dolarów sięgnął do 2 miliardów, z czego połowa pochodziła z ropy naftowej, 430
milionów z rabunku banków w Mosulu, 100 milionów z drukowania fałszywych
pieniędzy, kolejne 40 milionów z handlu antykami z irackich muzeów. Dodatkowo
kalifat czerpał zyski z okupów, rabunków, wymuszeń oraz handlu niewolnikami357.
Cytowany w artykule D. S. Cohen, podsekretarz skarbu do spraw terroryzmu i
wywiadu finansowego Stanów Zjednoczonych, podał informację, że zyski ISIS
pochodzące z działalności przestępczej wyniosły w 2014 roku blisko 20 milionów
dolarów. Jedna porwana osoba może przynieść dochód w wysokości od 20 do 50
tysięcy dolarów, w przypadku osób z zagranicy stawki sięgają początkowo sięgają 20
milionów dolarów, ale można je utargować do 3-5 milionów. Za uwolnienie
amerykańskiego dziennikarza J. Foley’a organizacja zażądała 132 milionów
dolarów358.

354 Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie stało się najbogatszym ugrupowaniem
terrorystycznym, dostępne w Internecie: http://psz.pl/124-polityka/jak-panstwoislamskie-stalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystycznym, [data dostępu: dnia
30.12.2015].
355 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót…, s. 22.
356 Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie…, dostępne w Internecie: http://psz.pl/124polityka/jak-panstwo-islamskie-stalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystyczny
m, [data dostępu: 30.12.2015].
357 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 74.
358 Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie…, dostępne w Internecie: http://psz.pl/124polityka/jak-panstwo-islamskie-stalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystyczny
m, [data dostępu: 30.12.2015].
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Rycina 18.
Rabunek dzieł sztuki przez bojowników ISIS

Źródło: Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie stało się najbogatszym ugrupowaniem
terrorystycznym dostępne w Internecie: http://psz.pl/124-polityka/jak-panstwo-islamskiestalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystycznym, [data dostępu: 18.01.2016].

Według Ministerstwa Skarbu Stanów Zjednoczonych w 2014 r. ISIS zdobyła
minimum 500 milionów dolarów rabując banki w Iraku359. Z napadu na Bank
Centralny w Mosulu (czerwiec 2014 r.) bojownicy uzyskali blisko 430 milionów dolarów
oraz złoto. Kradzież starożytnych dzieł sztuki przyniosła kolejne 36 milionów dolarów
zysku, ogromną wartość mają także dzieła sztuki znajdujące się w Ar-Rakka, a
sprzedawane zarówno na czarnym rynku, jak i na oficjalnych portalach. Szacuje się,
że ze sprzedaży dzieł sztuki Państwo Islamskie może mieć dochody rzędu

100

milionów dolarów360 .
Zdaniem Ł. Kobierskego obecnie głównym i najważniejszym źródłem
finansowania ISIS jest ropa naftowa. Według podanych przez autora artykułu danych
Państwo Islamskie eksportuje dziennie 50 do 60 tysięcy baryłek ropy, w cenie co
najmniej 25 dolarów. Pozwala to na uzyskanie około 2 milionów dolarów dziennie – co
359 Finansowanie ISIS. Jak Państwo Islamskie pozyskuje środki na swą działalność
dostępne w Internecie: http://www.polskatimes.pl/artykul/3869055,finansowanie-isisjak-panstwo-islamskie-pozyskuje-srodki-na-swoja-dzialalnosc-video,id,t.html,
[data
dostępu: dnia 30.12.2015].
360 Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie…, dostępne w Internecie: http://psz.pl/124polityka/jak-panstwo-islamskie-stalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystyczny
m, [data dostępu: 30.12.2015].
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rocznie daje sumę równą nawet 800 milionom361. CNN podaje, że w 2014 r. sprzedaż
ropy naftowej z szybów znajdujących się w Iraku i Syrii dała zyski rzędu 110 milionów
dolarów362. Państwo Islamskie kontroluje 60% obszarów roponośnych Syrii i kolejne
10% Iraku363.
Mapa 8.
Złoża ropy naftowej w Iraku

Źródło: O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza nowego kalifatu,
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 14.
361 Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie…, dostępne w Internecie:: http://psz.pl/124polityka/jak-panstwo-islamskie-stalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystyczny
m, [data dostępu: 30.12.2015].
362 Finansowanie ISIS... dostępne w Internecie: http://www.polskatimes.pl/artykul
/3869055,finansowanie-isis-jak-panstwo-islamskie-pozyskuje-srodki-na-swojadzialalnosc-video,id,t.html [data dostępu: 30.12.2015,].
363 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 76.
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Ropa ta jest eksportowana do Turcji, Autonomicznego Regionu Irackiego
Kurdystanu, Jordanii, Iranu oraz na potrzeby lokalnego rynku w Syrii. Zastrzega się
jednak, że z powodu braku dokładnych danych oraz braku wiedzy o wszystkich
interesach ISIS liczba ta może być znacząco niedoszacowana i w rzeczywistości zyski
mogą być o wiele większe. W kwietniu 2015 r. doszło również do odbicia z rąk
dżihadystów trzech największych złóż ropy w Iraku, co również miało wpływ na
przychody ISIS364.
Kolejnym ważnym źródłem dochodów, jak w przypadku wielu innych ugrupowań
terrorystycznych, są dotacje i darowizny. Cytowany w artykule G. Meyer, dyrektor
Centrum Badań nad Światem Arabskim na Uniwersytecie w Moguncji, stwierdził, że
wsparcie ISIS pochodziło z państw Zatoki, czyli Arabii Saudyjskiej, Kataru, Kuwejtu,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Uważa się jednak, że rola darczyńców staje się
coraz mniej istotna w finansowaniu Państwa Islamskiego, ponieważ organizacja sama
jest w stanie wygenerować wystarczającą ilość funduszy365.
Zdaniem P. Cockburna „za rodziców chrzestnych Państwa Islamskiego oraz
innych ugrupowań dżihadystów, działających na terenie Iraku oraz Syrii, można uznać
monarchów znad Zatoki, władców Arabii Saudyjskiej i Turcji”366, autor twierdzi także,
że rozwój ISIS i opanowanie przez organizację wielu prowincji w Iraku znacznie
wspomogły dotacje płynące z zagranicznych szyickich ośrodków367. Turcja wspiera
Państwo Islamskie oraz inne ekstremistyczne ugrupowania poprzez otwartą granicę z
Syrią, dzięki czemu bojownicy mogą tworzyć bezpieczne bazy na tyłach frontu, gdzie
trafiają nowi rekruci oraz broń. Co więcej, większość zagranicznych dżihadystów
dotarła do Iraku i Syrii właśnie przez turecką granicę (władze Maroka poinformowały
o ponad 1200 marokańskich dżihadystach działających na terenie Syrii)368.
Bardzo ważnym elementem pozyskiwania funduszy przez Państwo Islamskie są
podatki, z których dochód z samego Mosulu szacuje się na 8 milionów dolarów
miesięcznie, a z całego terytorium kontrolowanego przez dżihadystów – 30 milionów.
Opodatkowaniu podlegają między innymi wypłaty z bankowych kont, korzystanie z

364 Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie…, dostępne w Internecie: http://psz.pl/124polityka/jak-panstwo-islamskie-stalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystyczny
m, [data dostępu: 30.12.2015].
365 Tamże.
366 P. Cockburn, Państwo Islamskie…, s. 79.
367 Tamże.
368 Tamże, s. 81.
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dróg i pojazdów dostawczych, a nawet innowiercy369. Państwo Islamskie kontroluje
również handel i dystrybucję takimi strategicznymi towarami jak bawełna, pszenica czy
lekarstwa370. Dzięki temu, że Państwo Islamskie podbiło tereny Iraku i Syrii, może
liczyć także na dochody publiczne, pobierane od ludności oraz myto pobierane na
granicy z Turcją. Specjalnym podatkiem jest dżizja, podatek pobierany wyłącznie od
nie-muzułmanów

zamieszkujących

kraje

podbite

przez

muzułmanów,

usankcjonowany przez Koran, pobierany dwa razy do roku, a którego wysokość jest
zależna od możliwości finansowych innowiercy. W Państwie Islamskim dotyczy
głównie chrześcijan371.
Do źródeł finansowania Państwa Islamskiego należą również zyski z wydobycia
gazu czy innych surowców naturalnych (fosforytów i kwasu fosforowego), stanowiące
10% dochodów372. Zyski ze złóż gazu w prowincji Al-Anbar w Iraku sięgałyby 500
milionów dolarów rocznie, jednak zostały zminimalizowane po nalotach koalicji. ISIS
osiąga znaczne zyski z rolnictwa, kontroluje około 40% upraw zbóż, ze sprzedaży
których można uzyskać nawet 200 milionów dolarów373.
W kilku przypadkach organizacja ta zdobyła sprzęt i broń poprzez przejmowanie
składów ciężkiej broni i pojazdów opancerzonych, dostarczonych przez Stany
Zjednoczone Irakowi w ramach pomocy. W ten sposób ISIS weszła w posiadanie kilku
arsenałów wojskowych wyposażonych w karabiny, ciężką broń i amunicję oraz sprzęt
typu czołgi i wozy humvee374. Zdobyte na armii Al-Asada zostało około trzydziestu
czołgów, a w Iraku ciężkie wozy, wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, działa i
pociski balistyczne typu Scud, których liczba nie jest dokładnie znana. Państwo

369 Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie…, dostępne w Internecie: http://psz.pl/124polityka/jak-panstwo-islamskie-stalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystyczny
m, [data dostępu: 30.12.2015].
370 Ropa i dżihad. Państwo Islamskie zarabia milion dolarów dziennie, dostępne w
Internecie:
http://www.tvp.info/17163963/ropa-i-dzihad-panstwo-islamskie-zarabiamilion-dolarow-dziennie, [data dostępu: 31.12.2015].
371 A. Kuriata, Dżizja – muzułmański podatek pobierany od innowierców. Zarys
tematyki [w:] M. Sadowski (red.), Z badań nad prawem, administracją i myślą
polityczną, Acta Erasmiana X, Wrocław 2015, s. 13-21.
372 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 76.
373 Ł. Kobierski, Jak Państwo Islamskie…, dostępne w Internecie: http://psz.pl/124polityka/jak-panstwo-islamskie-stalo-sie-najbogatszym-ugrupowaniem-terrorystyczny
m, [data dostępu: 30.12.2015].
374 D. Boćkowski, Państwo Islamskie u wrót…, s. 24.
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posiada także zdalnie sterowane pociski przeciwpancerne, przeciwlotnicze oraz
wyrzutnie przeciwpancerne375.
3.4.

Wnioski

Państwo Islamskie powstało 29 czerwca 2014 r., gdy organizacja terrorystyczna
ISIS podała do publicznej wiadomości, iż na zajętych przez siebie ziemiach Iraku i Syrii
utworzony został kalifat. Większość polityków, badaczy, uczonych odmawia istnienia
tego parapaństwowego tworu, zastanawiając się, czy przetrwa, czy też jest to
marketing i głoszenie swoich prawd przez dżihadystów okupujących zajęte tereny.
Faktem jest, że nie jest to wynik działań ostatnich miesięcy, a wielu lat podziałów
etnicznych i religijnych oraz braku stabilnego rządu. W błyskawiczny sposób
organizacja ta odnosiła sukcesy, systematycznie powiększając swe tereny, wojsko,
a obecnie posiadając własnego przywódcę, monetę, urzędy, szkoły i sądownictwo,
odnosząc fenomenalny sukces i stając się najbogatszą organizacją terrorystyczną na
świecie.
Dzięki polityce Państwa Islamskiego zamęczono i zabito kilkanaście tysięcy osób,
głównie ludności cywilnej. Wszechobecny terror, także medialny, kumuluje strach i
przerażenie ludzi odmiennej wiary, a dżihadystów umacnia w ich przekonaniach, w
okrutnie i źle pojmowanej religii. Państwo Islamskie dąży do wyparcia innych religii,
rozpowszechnienia idei dżihadu i walki w imię swej wiary, ma na celu powiększenie
swego terytorium i ustabilizowanie się oraz stworzenie nowego państwa o ustroju
kalifatu.
Państwo Islamskie dysponuje armią liczącą kilkadziesiąt tysięcy doskonale
wyszkolonych i uzbrojonych bojowników, która potrzebuje żywności, broni, żołdu.
Ludność cywilna wymaga odpowiednich funduszy, urzędów, szkół, sądów, zapomóg,
infrastruktury i ochrony – co jest w stanie zapewnić dochód Państwa Islamskiego,
szacowany na co najmniej 2-3 miliardy dolarów. Środki te zostały zdobyte poprzez
rabunki, wymuszenia, porwania, sprzedaż zrabowanych dzieł sztuki, handel
niewolnikami i organami ludzkimi, a także dotacje i darowizny. Kolejne miliony dolarów
płyną ze sprzedaży ropy naftowej, gazu, fosfatów, kontroli upraw i handlu zbożem.
Tym, co różni Państwo Islamskie od innych organizacji terrorystycznych jest fakt, że
na terenach kalifatu pobierane są podatki – za korzystanie z kont bankowych, dróg i
375 O. Hanne, T. Flichy de La Neuville, Państwo islamskie: geneza…, s. 70.
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pojazdów dostawczych oraz te pobierane od nie-muzułmanów zamieszkujących
tereny podbite przez muzułmanów. W rezultacie całokształt podjętych działań,
uniezależnienie się od zewnętrznych wpływów i radykalizm terrorystów sprawiły, że
Państwo Islamskie stało się najbogatszym ugrupowaniem terrorystycznym na świecie,
deklasując inne organizacje.
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„Terroryści II generacji” – męczennicy czy wyrafinowani
mordercy?
„Terrorists II generation” – martyrs or sophisticated
murderers?
Streszczenie:
Głównym celem pracy była odpowiedź na ukazane w tytule pytanie „Terroryści II
generacji”- męczennicy czy wyrafinowani mordercy”, poprzez rozumienie wspomnianych
terrorystów, jako pokolenia wychowanego w środowisku zamachowców. Ważnym aspektem
była także interpretacja antagonizmu jakim jest włączenie dziecka, istoty niewinnej i
bezbronnej w bezwzględne struktury terrorystyczne. Nacisk został położony głównie na
specyfikę tematu ze względu na analizowaną grupę wiekową a także podkreślenie wagi owego
zjawiska. W celu szczegółowej analizy, praca została podzielona na cztery części. Pierwsza z
nich dotyczy zbadania źródeł terroryzmu. Uściśla różnice pomiędzy pojęciami terroru oraz
terroryzmu czy też przedstawia klasyfikację zjawiska. Zawarte są w niej także różnice
ideologiczne w wybranych organizacji terrorystycznych. W rozdziale tym zawarto również
informacje dotyczące wpływu zamachów na ekonomię czy rozwój gospodarki krajów
dotkniętych wspomnianym rodzajem przestępczości. Została w nim również umieszczona
próba odnalezienia psychologicznych źródeł terroryzmu. Podkreślono także rolę technik
wywierania wpływu na człowieka odwołując się m.in. do klasyfikacji metod wywierania wpływu
wg. Roberta Cialdiniego. We wstępie części drugiej zobrazowana została historia
występowania zjawiska uczestnictwa dzieci w konfliktach zbrojnych wraz z ujawnieniem
stanowiska współczesnego świata. Następnie można dostrzec podział ról oraz funkcji jakie
pełnią najmłodsi w szeregach organizacji terrorystycznych czy też analizę wpływu osób
dorosłych na życie młodego człowieka. W rozdziale tym podjęto także problem zmuszania
nieletnich do wykonywania zleconych działań, podkreślono iż kilkuletnie dziecko nie jest w
stanie samodzielnie dokonać analizy dobra i zła, ogromną rolę w tym przypadku ogrywają
autorytety. Zostaje poruszona także kwestia motywacji terrorystów, jako jedną z pobudek
wymieniona zostaje zemsta. Przeanalizowane zostały także prawa i kodeksy powstałe na
przestrzeni lat w celu unormowania nierozstrzygniętych sporów. Wśród nich swoje miejsce w
pracy zajmuje m.in. Kodeks Hammurabiego oraz Kodeks Honorowy Pasztunwali. Trzeci
rozdział pracy dotyczy problemu radykalizacji poglądów wśród najmłodszych uczestników
życia społecznego członków organizacji. Część ta odnosi się również do wcześniej
wspomnianej manipulacji, rozważając czy to właśnie w ten sposób rodzice zostają nakłonieni
do oddawania własnych dzieci w ręce terrorystów. Uwzględnione w tej kwestii zostaje także
aspekty materialne, cena za jaką ludzie są w stanie sprzedać członków rodzin. Kolejną
poruszoną kwestią są obozy szkoleniowe, w których umysły nieletnich zostają poddawane
przewartościowaniu, a ich małe ciała zmuszone zostają do unoszenia ciężkich karabinów .
Rozważone zostają również powody dla których nie tylko mieszkańcy krajów objętych
problemami wojny i terroryzmu ale także i ludność zachodnia pozostawia swoje rodziny w celu
oddania własnego życia dla często zupełnie obcej im ideologii. Podkreślono wagę
szczegółowej analizy sposobów wpływania zamachowców na społeczeństwo, która mogłaby
pomóc w zaprzestaniu rozwoju zjawiska. Ostatni rozdział elaboratu omawia poszczególne
grupy przyczyniające się do werbunku małoletnich. Skupia się on na kilku organizacjach takich
jak Tamilskie Tygrysy, będące jednymi z pierwszych stosujących ową praktykę czy też Hamas
tworzący nową „ Armię Wyzwoleńczą”. Część ta zawiera także przykłady i analizy postępowań
wśród członków Al- Kaidy odmładzającej swoje szeregi oraz organizacji Al- Shabab
wykorzystującej konflikt trwający na terenach Somali dla własnych korzyści. Swoje miejsce w
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pracy zajmuje także Państwo Islamskie, zyskujące poprzez radykalizm działań, coraz to
większy rozgłos.
Abstract:
Main goal of this work is to answer the question stated in the title - "2nd genration
terrorists - martyrs or sofisticated killers?" by treating these terrorists as a generation raised
among assasins. An important part was to interpret the antagonism of enlisting a child - an
innocent, vulnerable creature in to the ruthless society of terrorists. Main stress was put on this
topic due to the age group I was analyzing and to underline the seriuosness of this effect. To
analize the topic in detail, paper was divided into four parts. First one deals with the roots of
terrorism, shows the differences between terror and terrorism and categorizes the phenomenon. Includes the ideological differences among chosen terrorist organizations, shows the impact
of attacks on economy and development of countries affected. Tries to find the psychological
source of terrorism and underlines the important part of techniques used to influence a human
beeing and compares them to the classification of manipulation methods by Robert Cialdini.
The history of children involvment in armed conflicts is shown in the introduction to the second
part, as well as a stance of modern world to such actions, followed by stating the functions
given to youngsters among the terrorist structures and the analysys of the impact of adults on
the childs behaviour. This chapter also touches the problem of children forced to follow orders,
stressing, that a young mind is not able to see the difference between right and wrong and
admires the authorities almost blindly. Another topic, included in this part, is terrorists
motivation, that oftenly is revenge. Additonaly different laws and codes, developed among last
few thousand years, such as: Hammurabis Code or the Code of Pashtunwali were anylyzed.
Third chapter covers the problem of more and more extremist ideas among youngest members
of terrorist cells. It also expands earlier mentioned topic - manipulation, asking, if this techniques are used to take the child from it's parents. Material aspects are considered as well, such
as, how much money does it take to convince a parent to sell a family member. Next case,
touched in this part, are the training camps, were young minds are beeing forged, and their
bodies forced to carry heavy firearms. Subsequently, reasons why, not only habitats of the
countries raged by war and terrorism, but also, so called, western societies are able to sacrifice
their lives in the name of foreign ideology, are taken into consoderation. In the end the importance of specific, thorough analysys of extremists influencing the society, in order to stop
it from spreading, was highlighted. Last part of my work describes the groups involved in
enlisting under aged people. It focuses on few organisations such as: The Tamil Tigers, beeing
the first group known to sign up minors, or Hamas, creating the new "Liberation Army". Chapter
contains examples and analysys of the process of making Al-Kaida structures younger, or
Al-Shabab organisation using Somali conflict to its own benefits. Additionaly Islamic State, or
ISIS is beeing concerned, as a one of the fastest growing terrorist organisation.
Słowa kluczowe:

Keywords:

dzieci, terroryści, męczennicy, mordercy, organizacje terrorystyczne,
bezpieczeństwo,
rekrutacja,
szkolenia,
radykalizacja,
manipulacja,
męczeństwo, propaganda, terroryzm, obozy szkoleniowe, werbowanie, kalifat,
ISIS, Al- Kaida, Hamas, Hezbollah, Boko Haram, Tamilskie Tygrysy, LTTE, AlShabab
children, terrorists, martyrs, murderer, terrorist organizations, security, recruitment,
training ,radicalization, manipulation, martyrdom, propagation, terrorism,
training camps, recruitment, caliphate, ISIS, Al- Kaida, Hezbollah, Boko Haram,
Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, Al- Shabab
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ROZDZIAŁ 1
ŹRÓDŁA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU

1.1.

Ideologiczne przyczyny terroryzmu

Terroryzm, którego doświadczamy współcześnie nie jest jedynie wynikiem kilku
przypadkowych

oraz

niepowiązanych

zamachów.

Jak

każdy

człowiek,

tak

i zamachowcy uczą się na podstawie doświadczeń i epizodów z przeszłości. Pisząc
o ideologicznych przyczynach terroryzmu, należy omówić czym właściwie (stricte) jest
terroryzm. Definicja terroryzmu jest przedstawiana przez wielu autorów literatury
przedmiotu. Mimo, że pisane innymi słowami, to są one sobie tożsame.
Scharakteryzowanie terroryzmu ma swoją podstawę w pojęciu terroru, które wywodzi
się z łaciny i oznacza ono strach, grozę376. Określenia tego używa się często w celu
odniesienia się do metod stosowanych przez rządy w stosunku do własnego narodu
lub

określonych

grup

obywateli

(przemoc

z góry,

np.

Terror

narodowo-

socjalistyczny)377. Jako terror uznać można znęcanie się funkcjonariuszy policji,
wojska bądź innych służb państwowych nad obywatelami, bezprawne pozbawianie
praw obywateli, nielegalne zmuszanie do ciężkiej pracy. Jednak obecnie dla wielu
osób, dziennikarzy czy redaktorów pism terminy te są używane bardzo często, w wielu
przypadkach można wręcz mówić o nadużywaniu owych słów. Niezależnie od tego czy
sprawa będzie dotyczyła brutalnego morderstwa, napaści, znęcania się psychicznego
rodziny nad starszą osobą, niedotrzymanych obietnic polityków, czy rzeczywistego
ataku terrorystycznego, media znajda na te sytuacje właśnie jedno określenie- terror.
Należy jednak odróżnić te dwa pojęcia.
Według B. Hoffmana terroryzm jest to „świadome budzenie i wykorzystywanie
strachu w wyniku przemocy lub groźby przemocy w dążeniu do zmian politycznych
(…). Terroryzm jest specjalnie pomyślany tak, by wywierał dalekosiężne skutki
psychologiczne, znacznie wykraczające poza bezpośrednią ofiarę(y) czy przedmiot
terrorystycznego ataku”378.

376 Zob. Terror, dostępne w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/82337,,,,terror,
haslo.html, [data dostępu: 06.01.2016].
377 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm, Warszawa 2011, s.27.
378 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 42.
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Wykres 7.
Klasyfikacja terroryzmu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizowanej literatury źródłowej.

W celu odróżnienia innych przestępców od terrorystów autor określił kilka uściśleń
odnośnie pojęcia, pisząc iż terroryzm jest:


„nieodłącznie polityczny, jeśli chodzi o cele i motywacje;



tak zaplanowany, by nieść dalekosiężne reperkusje psychologiczne, wykraczające
poza bezpośrednią ofiarę czy cel;



stosowany przez organizacje o dającej się zidentyfikować hierarchii przywódczej
czy o konspiracyjnej strukturze komórek;



dokonywany przez ugrupowanie subnarodowe albo twór niepaństwowy;



stosuje przemoc, albo- co równie ważne- grozi jej zastosowaniem”379.

379 Tamże, s. 41-42.
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P. Wilkinson przez terroryzm rozumie „zastraszanie przez przymus”, czyli
systematyczne użycie morderstw i zniszczenia, groźby morderstw lub zniszczenia dla
zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów pozwalające terrorystom na
polityczne żądania380.
W środowisku akademickim przyjęto, że terroryzmem jest różnie umotywowane
ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup
skutkujące

naruszeniem

podejmowane

w celu

istniejącego

wymuszenia

porządku
od

władz

prawnego.
państwowych

Działania

te

są

i społeczeństwa

określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych381.
Wykres 8.
Uwarunkowania terroryzmu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizowanej literatury źródłowej.
380 P. Wilkinson, Terrorism and the liberal state, London 1978, s. 49.
381 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Definicje terroryzmu, dostępne w
Internecie:
http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/definicje.php,
[data
dostępu:
06.01.2016].
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Jak się okazuje, każde z podjętych działań realizowane jest z bezwzględnością,
przy użyciu różnego rodzaju środków, takich jak chociażby ładunki wybuchowe, broń
bądź też przemoc fizyczna. Wszystkie te "ruchy" są wykonywane w celu wzbudzenia
rozgłosu, a także wywołania w społeczeństwie paniki i lęku382. L. T. Szmidt uważa, iż
bardzo ważną kwestią jest podkreślenie, że terroryzm zawsze łączył się
z podstępnymi, a więc trudnymi do wykrycia sposobami zabijania osób pełniących
funkcje przywódcze383.
Według powyższej analizy można zauważyć, że zdefiniowanie pojęcia nie jest
łatwe. Każdy wyjaśniający ma własna opinię i poglądy, jednak większość z tych
definicji

łączą

takie

słowa

jak:

zastraszanie,

przemoc,

czy

wymuszanie.

W społeczeństwie zjawisko te budzi natomiast zaniepokojenie i strach spowodowane
prawdopodobnie niepewnością co do skonkretyzowania celów samych napastników,
ich brakiem granic w dążeniu do realizacji zadań oraz nieprzewidywalnością. Sami
sprawcy widzą siebie jednak w zupełnie innym świetle.
We współczesnym świecie, przy tak ogromnym wzroście liczby organizacji
terrorystycznych, a także osób w nie zaangażowanych zadajemy sobie coraz więcej
pytań. Główne z nich to: co kieruje ludźmi, którzy podejmują decyzje o odbieraniu życia
innym, czy też sobie? Jaki jest ich cel? Jak postrzegają świat bądź co wzbudza w nich
tak ogromną nienawiść? Takie oraz wiele innych pytań zadają sobie nie tylko eksperci,
ale i także ofiary zamachów, ich rodziny oraz patrzący na to wszystko zza szklanego
monitora swoich telewizorów ludzie wmawiający sobie, że ich państwa to nie dotyczy.
Jednak czy rzeczywiście tak jest, że mogą czuć się bezpieczni ?
Wielu ekspertów mówi o tym, że aby rozumieć wroga trzeba wejść w jego świat,
przeczytać to, co pisze, posłuchać tego, co mówi. Może właśnie wtedy uda się nam
raz na zawsze zakończyć tę brutalna wojnę ideologii, przez którą giną tysiące
niewinnych ludzi. Mówiąc o ideologicznych przyczynach terroryzmu, nie możemy
pominąć wyjaśnienia, czym właściwie ona jest. Z encyklopedii internetowej dowiemy
się, iż jest to pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych,
które

określa

zbiory

poglądów służących

do

całościowego

interpretowania

382 Tamże.
383 T.L Szmidt., Terroryzm a państwo, studium poświęcone historycznym,
socjologicznym i agonologicznym aspektom terroryzmu, Lublin 1979, dz. cyt., s. 40.
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i przekształcania świata384. Światopogląd sprawców jest główna siłą napędową do
działań. Nie widzą oni nic złego w tym, co robią, gdyż każdy czyn jest poświęcony
jakimś poglądom. To właśnie ideologia jest fundamentem działalności organizacji
terrorystycznych, środki jakimi się posługują nie są dla nich ważne, ponieważ dążą oni
do osiągnięcia konkretnego celu. Ze względu na intencję możemy wyłonić kilka
rodzajów ugrupowań. W swoim opracowaniu Elżbieta Czekaj wymienia dwa rodzaje
podziałów, w pierwszym znajdują się :


separatystyczno-nacjonalistyczne,



religijne,



„czystej ideologii” (ultraprawicowe, skrajnie lewicowe),



pojedynczych celów (np. ekologiczne, antyaborcyjne),



popierane lub sponsorowane przez państwo.
Natomiast do drugiego podziału należą organizacje :



rewolucyjne – celem jest obalenie porządku politycznego,



subrewolucyjne – celem jest uzyskanie ustępstw (koncesji) politycznych,



parapolityczne – celem jest wymuszanie zmian w wąskim zakresie385.
Same motywacje terrorystów są różne, postaram się więc krótko przybliżyć kilka

organizacji, aby przedstawić ich różnorodność. Zacznę od przedstawienia organizacji,
jaką jest ETA, której główny cel to stworzenie niepodległego państwa Basków.
Założona została 31 lipca 1959 roku przez radykalnych działaczy Nacjonalistycznej
Partii Basków oraz miała charakter separatystyczny. Ludność Basków czuła ogromna
potrzebę odrębności, nie potrafiąc utożsamić się z kultura hiszpańską. Według
Brunona Hołysta ideologia na której opierali się założyciele oraz członkowie organizacji
polegała między innymi na:


uniezależnieniu od Hiszpanii poszczególnych prowincji od lat zamieszkiwanych
przez Basków;



obrona oraz utrzymanie własnej kultury i języka;



odrzucenie imigracji i mieszania się ludności baskijskiej z inną np. przez
małżeństwo;

384 Ideologia, [w:] Internetowa Encyklopedia PWN, dostępne w Internecie:
//encyklopedia.pwn.pl/haslo/ideologia;3913853.html, [data dostępu: 13.01.2016].
385 E. Czekaj, Terroryzm, Organizacje terrorystyczne ogólna charakterystyka,
dostępne w Internecie: http://www.wosnastoprocent.pl/vademecum/Polska_i_swiat/
terroryzm.pdf, [data dostępu: 13.01.2016].
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obrona istnienia rasy baskijskiej […];



obrona religii katolickiej […]386.
ETA swoją największą aktywność przejawiała w latach 70. XX wieku, właśnie

w tym okresie, gdyż w 1973 r. doszło do zamordowania premiera Hiszpanii Carraro
Blanco, natomiast rok po tym wydarzeniu w organizacji nastąpił rozłam. Powstały dwa
odłamy, jednym z nich była ETA ,,polityczno-militarna” będąca zwolennikiem
demokratycznej Hiszpanii oraz autonomii Basków, odrzucając przy tym walkę poprzez
terroryzm. Drugim powstałym członem była ETA „militarna”, która popierała połączenie
Nawarry i Kraju Basków oraz walki terrorystyczne. Walka Hiszpanii z organizacją
nasiliła się w latach 80., co spowodowała również radykalizację w działaniach
terrorystów. Sprawiło to jednak, iż zaczęli tracić poparcie społeczne. Chwilą
wytchnienia dla społeczeństwa był rok 2006, kiedy to ETA zadeklarowała
„Permanentne zawieszenie broni”. Niestety okres rozluźnienia stosunków obu stron
nie trwał długo, gdyż już pod koniec tego samego roku zerwano postanowienia387.
Drugą organizacją o charakterze separatystycznym, do której chciałabym się
odnieść, jest Irlandzka Armia Republikańska (IRA) powstała w Irlandii w roku 1919
w wyniku połączenia Sił Irlandzkich Ochotników z Irlandzką Armia Obywatelską.
Początkowo głównym celem organizacji była walka o niepodległość państwa,
w późniejszym okresie przemieniła się ona w dążenie o przyłączenie Irlandii Północnej
do Republiki Irlandii. Podobnie jak ETA, za swoje cele obierała głównie działaczy
politycznych, policjantów, wojsko oraz inne osoby posiadające władzę w państwie.
Członkowie oraz osoby, które z zewnątrz wspierały organizację, walczyły w imieniu
odrzucenia i zakończenia okupacji brytyjskiej oraz zarazem, jak pisze Brunon Hołyst,
organizacja katolików występujących przeciw protestanckiej większości tzw.
Unionistów, walczących o utrzymanie tej części Irlandii w ramach Zjednoczonego
Królestw388. Północnoirlandzkim stronom konfliktu oraz rządom w Dublinie i Londynie
w kwietniu 1998 r. udało się dojść do tzw. porozumienia wielkopiątkowego, dzięki
któremu powstał samodzielny rząd w Irlandii Północnej. Strony uzgodniły również
rozbrojenie

sił

paramilitarnych.

Po

wielu

latach

wewnętrznych

sporów,

386 B. Hołyst, Terroryzm Tom 2, Warszawa 2011, s. 644.
387 E. Czekaj, Terroryzm..., dz. cyt.
388 B. Hołyst, Terroryzm…, dz. cyt., s. 655.
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28 lipca 2005 r. IRA ostatecznie wycofała się z walki zbrojnej natomiast 26 września
2005 r. zostało ogłoszone rozbrojenie organizacji389.
Kolejną

grupą,

do

której

się

odniosę

będzie

Hamas

-

organizacja

fundamentalistyczna składająca się z trzech samodzielnych sekcji takich jak: Służby
Tajne, Opieka Społeczna oraz Oddziały Bojowe, powstała w 1987 r. Za główny
priorytet uznaje ona utworzenie islamskiej republiki Palestyny ze stolicą w Jerozolimie.
Od samego początku swojego istnienia członkowie organizacji nie potrafili dojść do
porozumienia z Izraelem i nie uważali jego prawa do istnienia. Wcześniej wspomniany
przeze mnie autor B. Hołyst w swojej książce piszę również, iż Hamas ukierunkował
swoja walkę głównie na utworzenie ściśle islamistycznego państwa Boga, na wzór
Iranu i Sudanu (…) Logika rozumowania Hamasu polega na przyjęciu, że terytorium,
które było kiedykolwiek w historii islamskie- uznane jest za boską fundację, a więc
jedynie własność Boga390. Dużą popularność wśród ludności organizacja zapewnia
sobie dzięki zapewnianiu pomocy społecznej takiej jak miejsca pracy lub też możliwość
korzystania z instytucji socjalnych np. szkoły, uczelnie, czy szpitale391. Podczas
wyborów parlamentarnych w styczniu 2006 r. organizacja oficjalnie objęła rządy, co
spowodowało

reperkusje

międzynarodowe

takie

jak

zatrzymanie

pomocy

humanitarnej przez Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone do Palestyny392.
Wszyscy bojownicy połączą się i staną w szeregi,
masy całego świata islamskiego pójdą naprzód,
wypełniając swój obowiązek i nawołując głośno:
'Powitajcie Dżihad!'
Ten okrzyk dosięgnie niebios i będzie rozbrzmiewał,
aż nadejdzie wyzwolenie, najeźdźcy zostaną pokonani
i nadejdzie zwycięstwo Allaha393.

389 T. Kosiński, O co walczy Irlandzka Armia Republikańska, dostępne w Internecie:
http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12575/o-co-walczy-irlandzka-armia-republikans
ka, [data dostępu: 26.05.2016].
390 B. Hołyst, Terroryzm … , dz. cyt., s. 678.
391 E. Czekaj, Terroryzm…, dz. cyt.
392 W. Grabowski, Polityzacja i demilitaryzacja Hamasu, dostępne w Internecie:
http://www.terroryzm.com/polityzacja-i-demilitaryzacja-hamasu/,
[data
dostępu:
26.02.2016].
393 Zob. Hamas, dostępne w Internecie: http://www.izrael.badacz.org/historia
/intifada_hamas.html, [data dostępu: 26.05.2016].
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Tak jak wcześniej zostało wspomniane, istnieją także ruchy opierające się na
swojej wierze. Jednym z tych, którego główna ideologia to religia, jest Hezbollah. Już
sama nazwa „Partia Boga” odnosi się do religii oraz Koranu (58:22): „On wprowadzi
ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni będą tam przebywać na wieki. Bóg
znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. Oni stanowią partię Boga. O,
tak! Zaprawdę, partię Boga – oni są szczęśliwi!”394. Partia powstała w roku 1982
zaraz po wejściu oddziałów irackich na ziemie Libanu. W książce W. Dietla K.
Hirschmanna i R. Tophovena możemy dowiedzieć się, że najważniejszym celem Partii
Boga jest uwolnienie wszystkich terenów okupowanych przez „syjonistów” szczególnie w Libanie395. Podczas początków swojej działalności głosili głównie
dżihad oraz popieranie Islamskiej Republiki Libanu wraz z wprowadzeniem reform
politycznych i społecznych. Na dzień dzisiejszy Hezbollah uznaje już istnienie różnych
religii w państwie. Podobnie jak Hamas, społeczność tej organizacji również zajmuje
się kwestiami takimi jak utrzymywanie szkół, przedszkoli, szpitali.
Charakter religijny ma także Al- Kaida założona w 1988 r. przez Osamę bin
Ladena. Na samym początku ich celem było przeciwstawienie się inwazji sowieckiej
na Afganistan, w późniejszym okresie uznali za swego wroga nie tylko sowietów, ale
także cały świat zachodni, przy czym za swojego głównego przeciwnika uważają Stany
Zjednoczone ze względu na prowadzona politykę państwa, uważaną za przeszkodę
dla społeczeństwa muzułmańskiego. Członkowie w swoich zamiarach dążyli również
do zradykalizowania tych ugrupowań islamskich, które już istnieją oraz tworzeniu
nowych w miejscach, gdzie jeszcze nie występują396. Największy oraz myślę, że
najbardziej nagłośnionym przez media zamachem w wykonaniu Al- Kaidy, o którym
słyszał zapewne każdy odbył się 11 września 2001 r. w Nowym Jorku, kiedy to
porwane przez terrorystów 4 samoloty pasażerskie uderzyły kolejno w „Twin Towers”
World Trade Center w Nowym Jorku oraz na Siedzibę Departamentu Obrony Stanów
Zjednoczonych- Pentagon w Arlington w stanie Wirginia. Ostatni samolot nie dotarł do
celu, przypuszcza się, że skierowany był na Biały Dom, jednak rozbił się na polach
Pensylwanii. Oficjalnie mówi się o ok. 3000 ofiar śmiertelnych.

394 Zob. Podstawy Islamu, dostępne w Internecie: http://www.planetaislam.
com/islam/podstawy_islamu2.html, [ data dostępu: 26.05.2016].
395 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, dz. cyt., s. 214.
396 E. Czekaj, Terroryzm…, dz. cyt.
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Mówiąc o znaczeniu religii w kręgu terrorystów, nie mogłabym pominąć
najnowszego tworu jakim jest nazywane przez społeczeństwo: Państwo Islamskie.
Sami specjaliści ds. terroryzmu unikają jednak tego określenia, gdyż, nadając nazwie
tej organizacji członu „państwo”, to jednak zbyt wiele. ISIS jest to salaficka organizacja
terrorystyczna, która została ogłoszona w 2014 r. na terytorium Iraku oraz Syrii397.
Dla bliższego zrozumienia ideologii głoszonej przez wyznawców należałoby wyjaśnić
kilka bardzo istotnych pojęć. Pierwszym, które pomoże nam bliżej poznać idee, jest
salafizm

– „ruch religijny muzułmanów którego wyznawcy postulują m.in.

wprowadzenia prawa szariatu. Sami siebie nazywają Ludźmi Tradycji, bo też ona jest
dla nich największą świętością. Należy ją kultywować i wracać do starych, czasem
zapomnianych już dziś obyczajów, gdyż nie były one skażone przez bidah – herezje i
wpływy innych kultur398, szariat - ogół boskich praw, norm, zasad postępowania oraz
nauk mających na celu przyniesienie korzyści jednostce i społeczeństwu. Prawa te
dotyczą: obowiązków religijnych i aktów czci, skromnego zachowania i moralności,
umów o charakterze prywatnym i handlowym, małżeństwa i rozwodu, prawa
rodzinnego, dziedziczenia, polityki i ekonomii, praw indywidualnych jednostek”399.
Kolejne natomiast jest to kalifat, czyli ustrój polityczny islamistów, w którym rolę głowy
państwa pełni kalif400. To właśnie do ustanowienia tej struktury na jak największym
obszarze dążą twórcy koncepcji. Organizacji zależy na tym, aby stworzyć taki system,
gdzie główną władzę będą sprawowali kapłani, natomiast wszystko to miałoby opierać
się na prawie szariatu. Jak widzimy, cała struktura organizacji i jej główna ideologia
opiera się właśnie na religii oraz słowach Koranu. Najczęstszym powodem sporów jest
właśnie nieprawidłowa bądź zbyt wąsko interpretowana treść księgi. Ostatnimi czasy
zamachy dokonywane przez ISIS zaczęły obejmować coraz to większy zasięg, przy
czym giną setki tysięcy osób. Najbardziej wstrząsającym wydarzeniem ostatniego
czasu była seria zamachów we Francji w listopadzie 2015 roku, kiedy to jednego
wieczoru dokonano kilku ataków. Tej nocy śmierć poniosło ok. 130 osób, natomiast
397 W. Święcicka- Salwin, ISIS- Nowe Islamskie Państwo, dostępne w Internecie:
http://www.nowastrategia.org.pl/isis-nowe-islamskie-panstwo/,
[data
dostępu:
26.05.2016].
398 Zob. Ludzie tradycji, dostępne w Internecie: http://religie.wiara.pl/doc/
1574994.Ludzie-Tradycji, [data dostępu: 03.06.2016].
399 Zob. A. Kusiak Szariat. Czym naprawdę jest, dostępne w Internecie::
http://www.fokus.tv/news/szariat-czym-naprawde-jest/1014,
[data
dostępu:
14.06.2016].
400 Zob. Kalifat- definicja, dostępne w Internecie: http://definicja.net/definicja/Kalifat,
[data dostępu: 26.05.2016].
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rannych zostało ok. 300. Przyglądając się choćby tylko temu zamachowi, od razu
możemy zauważyć z jak ogromnym borykamy się problemem, Prezydent Republiki
Francuskiej skomentował wydarzenia jako „ataki wojny”401.
Wymienione przeze mnie organizacje to tylko niewielka kropla w morzu wojny
i terroryzmu. Zagłębiając się w temat, znaleźlibyśmy jeszcze mnóstwo innych,
mniejszych, czy większych grup wraz z informacjami o nich. Starałam się jednak
ukazać w skrócie jedne z największych bądź też najbardziej znanych. Do niektórych
z wyżej wymienionych szerzej odniosę się w kolejnych rozdziałach w celu przybliżenia
ich działalności.

1.2.

Determinanty ekonomiczno-społeczne

W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem
terroryzmu. Właśnie w takich momentach, jak ostatnio nagłaśniana seria zamachów
w Paryżu, światu pokazują się co rusz to nowe twarze. W jednej chwili wyłania się
mnóstwo komentatorów oraz ekspertów, jedni z nich to psychologowie, politologowie
specjaliści ds. terroryzmu, czy też działań militarnych i wojskowych. Każda z tych
osób, podczas swoich wypowiedzi stara się jak najlepiej ukazać poglądy oraz
przybrany punkt widzenia. Do tego grona coraz częściej możemy dołączyć również
ekonomistów. Być może to właśnie ich sposób patrzenia na grupy terrorystyczne
pomoże nam opracować skuteczne metody walki. Mianowicie oczywistym jest fakt, że
lepiej jest jednak zapobiegać, lecz aby to robić także potrzebujemy dogłębnej analizy.
Musimy przewidzieć, wszelkie niechciane skutki ataków, odbiegając już od ofiar, wziąć
pod uwagę też ogromną panikę spowodowaną możliwym kryzysem finansowym oraz
umieć, jak najszybciej przywrócić równowagę na rynku.
Zamachowcy doskonale zdają sobie sprawę, co jest dla danego państwa
najważniejsze, który sektor gospodarki jest odpowiedzialny w największym stopniu za
stabilność kraju. To właśnie ta wiedza, o którą zresztą nie trudno, gdyż wystarczy
dobrze przyjrzeć się funkcjonowaniu państwa, daje im ogromną przewagę. Weźmy
pod uwagę turystykę, która w wielu rejonach świata jest głównym kołem napędzającym
gospodarkę. Czyż nie jest to idealny punkt do uderzenia? Wystarczy jeden wybuch czy
401 Więcej: Ludzie z całego świata oddają hołd ofiarom zamachów w Paryżu,
dostępne w Internecie: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ludzie-z-calego-swiata-oddajahold-ofiarom-zamachow-w-paryzu/y87efy, [data dostępu: 27.05.2016].
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też zagrożenie, a większość turystów jeszcze tego samego dnia spakuje wszystkie
swoje rzeczy i powróci do domu, gdzie będą mogli czuć się bezpiecznie, natomiast Ci
którzy jeszcze nie rozpoczęli zaplanowanej wcześniej podróży, natychmiast
zrezygnują.
Jednym z przykładów państwa poszkodowanego ekonomicznie przez działania
terrorystów jest Kenia. W dniach 21-24 września 2013 r., pierwszego dnia zbrodniarze
będący somalijskimi islamistami ugrupowania Al-Szabab wtargnęli do centrum
handlowego Westgate Mall i wzięli zakładników, zabijając osoby niepotrafiące
komunikować się w języku

arabskim. W jednym

z artykułów internetowych

wypowiadających się na ten temat możemy zauważyć informacje, że na oficjalnym
koncie Al- Szabab na Twitterze umieścili wpis, iż atak w Nairobi jest "wymierzeniem
sprawiedliwości" za zbrodnie popełnione przez wojska kenijskie w Somalii: „Długo
prowadziliśmy wojnę z Kenijczykami na naszej ziemi, teraz nadszedł czas, by
przenieść pole walki i prowadzić wojnę na ich ziemi”402. W tamtej chwili wiadome
było, iż gospodarka Kenii straci. Szacowano, że mogłyby być to sumy nawet od 200
do 250 mln dolarów, biorąc pod uwagę fakt, iż kraj ten jest jednym z największych co
do wielkości miejscem turystycznym w Afryce, które przyjmuje około 1,8 mln turystów.
Prezydent Kenii, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znajduje się teren, za
który poczuwa się do odpowiedzialności, zwracał się do innych państw z prośba
o niewydawaniu ostrzeżeń przed wyjazdami w ten rejon, wspominając o tym jak ważną
częścią gospodarki jest turystyka. Media również dostrzegły takowy problem, na
jednym z portali możemy znaleźć opinię ekspertów, którzy w tamtym momencie
twierdzili, że wrześniowe wydarzenia spowodują spowolnienie wzrostu PKB kraju o 0,5
pkt proc. Branża turystyczna generuje w Kenii 14 proc. PKB i zatrudnia 12 proc.
mieszkańców. W 2011 roku kraj ten zarobił dzięki turystyce aż 4,7 mld dolarów 403.
Kolejnym przypadkiem, który chciałabym zidentyfikować są Stany Zjednoczone po
11 września 2011 r. Myślę, iż poprzedni podrozdział odpowiednio naświetlił przebieg
tego wydarzenia, tak więc w tym miejscu zajmę się jedynie analizą sytuacji

402 Zob. Al- Shabab: To dopiero początek. Krwawy atak w Nairobi, dostępne w
Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/al-szabab-to-dopiero-poczate
k -krwawy -atak-w-nairobi,356454.html, [data dostępu: 18.01.2016].
403 Zob. Przez atak terrorystyczny Kenia może stracić 250 mln dol, dostępne w
Internecie: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14707898,Przez_atak_terrorystyczny
_Kenia_moze_stracic_250_mln.html?disableRedirects=true,
[data
dostępu:
18.01.2016].
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gospodarczej tuż po zaistniałej sytuacji.404 To, co wydarzyło się w Stanach, odbiło się
piętnem na całej światowej gospodarce. Według danych opisanych w internetowym
artykule stworzonym przez Ewę Engel, widzimy dokładny opis następujących po sobie
zdarzeń. Już 11 września 2001 r. doszło do osłabienia dolara amerykańskiego
w stosunku do innych światowych walut, biorąc pod uwagę frank szwajcarski (osiągnął
on wobec dolara poziom 1,5670 CHF/USD). Stan ten jednak nie trwał długo, już po
kilku dniach poziom waluty na rynku osiągał coraz to lepsze wyniki. Do 17.09
zawieszone zostało działanie amerykańskich giełd. Katastrofa ta spowodowała
ogromną chwilową ciszę na międzynarodowym rynku walutowym, liczba transakcji
drastycznie zmalała, natomiast można było zauważyć wzrost ceny ropy i złota. Dzięki
niekonwencjonalnej decyzji FED-u szybko udało się jednak wybrnąć z tej chwilowo
trudnej sytuacji405.
Wartym przeanalizowania jest również zamach w Tunezji, który miał miejsce 26
czerwca 2015 r. Tego dnia, jak zwykle w tak malowniczym miejscu, na jednej z plaż
położonej na północ od miasta Susa nie brakowało plażowiczów, będących zarówno
turystami, jak i tubylcami. Jedna z tych osób jednak nie była tym, na kogo z pozoru
wyglądała - to właśnie 23-letni student pochodzący z miasta Kafur otworzył ogień do
będących dookoła ludzi. Nieopodal usytuowane były też dwa hotele Soviva oraz
Imperial Marhaba. Mężczyzna kierując się do terenu jednego z nich oddawał strzały
zarówno do przebywających w nim turystów, jak i personelu. Podczas akcji służb,
napastnik został zabity jednak w oczach ludzi będących na miejscu, strach nie umarł.
Przerażenie doprowadziło do natychmiastowych wyjazdów odwiedzających w całym
kraju406. W stosunkowo krótkim czasie w tym państwie doszło do aż dwóch
zamachów. Kilka miesięcy wcześniej, a dokładniej 18 marca 2015 roku dokonano
zamachu w Muzeum Bardo w Tunisie, podczas których zginęło około 25 osób,
natomiast 50 zostało rannych. Podczas tej akcji początkowym celem uzbrojonych
mężczyzn był Parlament Tunezji, jednak udało się odeprzeć atak, co spowodowało

404 Wspominałam już o tym w poprzednim podrozdziale przy omawianiu
ideologicznych przyczyn terroryzmu.
405 Szerzej na ten temat : E. Engel, Konsekwencje ataków z 11 września na USA,
dostępne w Internecie:: http://coin.wne.uw.edu.pl/finanse/Artykuly/ewa_engel11_wrzesnia.html, [data dostępu: 18.01.16].
406 Zob. Zamach w Tunezji: Setki zagranicznych turystów ewakuowanych po ataku
w Susie, dostępne w Internecie: http://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamach-w-tunezji2015/aktualnosci/news-zamach-w-tunezji-setki-zagranicznych-turystow-ewakuowan
ych-p,nId,1842667, [data dostępu: 27.05.2016].
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oddalenie się zamachowców oraz przemieszczenie do Muzeum położonego tuż obok,
gdzie też wzięto zakładników. Operacja zakończona została śmiercią napastników. Za
oba ataki odpowiedzialność bierze Państwo Islamskie407. Dlaczego akurat Tunezja?
Kraj ten przez wiele lat uważany był za jeden z najbardziej liberalnych państw
islamskich, co dostrzec można było nawet w możliwościach edukacyjnych jakie
dawano kobietom, które znacznie różniły się od traktowania kobiet w tym regionie.
Tunezja z biegiem czasu coraz bardziej dążyła do demokracji, odbiegając od władzy
w rękach partii islamistycznych, co można było zauważyć podczas wyborów
parlamentarnych w 2014 roku, które odbyły się według nowej konstytucji. Zamachowcy
doskonale zdawali sobie sprawę z tego, iż turystyka jest w tym miejscu bardzo
newralgicznym punktem, gdyż daje ona zatrudnienie dla wielu mieszańców,
przynosząc ok.15 procent wartości PKB. Eksperci twierdzą jednak, iż kryzysowa
sytuacja spowodowana zmniejszeniem się obrotu turystycznego nie potrwa długo, lecz
jedynie będzie to okres, dopóki sytuacja ta odejdzie w niepamięć. Swoją opinie
argumentują wcześniejszymi doświadczeniami takimi jak atak na kurorty turystyczne
w Egipcie z 2005 r. bądź też na wyspie Balii w 2002 i 2005 r. Jakie zmiany nastąpiły
tuż po przejściu fali ogromnej paniki?
W jednym z artykułów napisanych przez Katarzynę Kobrzyńską z Wojskowego
Centrum Geograficznego tuż po drugim z tragicznych zdarzeń możemy wyczytać takie
postanowienia jak ogłoszenie stanu wyjątkowego na miesiąc. Zdecydowano się też na
zamknięcie 80 meczetów, w których głoszona był radykalna interpretacja islamu,
będąca podstawą Państwa Islamskiego oraz inspiracją dla zamachowców. Zostały
zorganizowane aresztowania osób podejrzewanych o radykalizm bądź kontakty
z wyznawcami a także ogłoszono rozwiązania partii politycznych i stowarzyszeń, które
nie przestrzegają konstytucji bądź finansowane są z nieznanych źródeł408. Już
widoczną zmianą jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa. Miejsc wrażliwych
turystycznie ma strzec aż 100 tysięcy osób. Popularną w ostatnich miesiącach formą

407 Zob. "Dwie osoby otworzyły ogień do ludzi w muzeum". Antyterroryści nie zwlekali
ze szturmem, dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-zeswiata,2/zamach-na-muzeum-bardo-w-tunisie-zabici-turysci,525399.html,
[data
dostępu: 27.05.2016].
408 K. Kobrzyńska, Tunezja po zamachach, dostępne w Internecie: http://www.polskazbrojna.pl/home/articleshow/16698?t=Tunezja-po-zamachach,
[data
dostępu:
18.01.2016].
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radzenia sobie z zagrożeniem z zagranicy jest budowa muru. Ma on do końca roku
stanąć na granicy z Libią, aby ustrzec Tunezję przed napływem dżihadystów409.
W chwili obecnej nie słyszymy o tych wydarzeniach już tak często, co chwila na
świecie dochodzi do coraz to nowych ataków, o których na krótszy bądź dłuższy czas,
w zależności od jego skali, wciąż się mówi. Jeden atak, zastępuje kolejny w mediach
społecznościach, a rozgłos na ich temat nie ustaje. Zamachowcy z pewnością jednak
nie ubolewają nad tym faktem, ponieważ sianie paniki, strachu jak największym
obszarze przy czym zablokowanie rynków państw i upadek gospodarki to właśnie
jedne z celów, do których dążą w swoich działaniach. Bądź co bądź, lecz łatwiej jest
przejąć władzę nad krajem, który jest u szczytu bankructwa wraz z kryzysem
wewnętrznym społeczeństwa niż nad silną gospodarką światową. Do tej pory na
szczęście udawało się, dzięki współpracy międzynarodowej unikać większych
katastrof ekonomicznych, pozwalających wejść terrorystom na tereny uważane
dotychczas za stabilne i bezpieczne.
1.3.

Psychologiczne źródła terroryzmu

Terroryzm nie jest cechą wrodzoną żadnego człowieka. Dopiero podczas swojego
rozwoju i dorastania zaczynamy kształtować w sobie pewne wartości, swoją
osobowość oraz opinie dotyczące różnych elementów otaczającego nas świata. Każde
wydarzenie w naszym życiu odbija się na nas piętnem. Te dobre wspomnienia
warunkują przyjemne emocje, staramy się jak najdłużej zachować je w pamięci, są
jednak też takie, o których pragniemy jak najszybciej zapomnieć. Ludzki mózg
doskonale potrafi wypierać to, czego nie chcemy przyjmować do świadomości, nie
mowa tu tylko o etapie dzieciństwa, lecz również niechcianych wspomnień z dorosłego
człowieka. Potrafimy wyprzeć wyrządzone nam krzywdy, czy przykre sytuacje jednak
nie obywa się to bez echa, gdyż w podświadomości rodzi się gniew, czy też chęć
zapanowania nad natłokiem myśli krążących w naszej głowie. W takich momentach
złość działająca na nas destrukcyjnie będzie szukała ujścia. Jest to jeden z powodów
dla których terroryści wyszukują w społeczeństwie „słabych jednostek”.
Organizacje terrorystyczne tak samo jak inne, prowadzą także swoją wewnętrzną
strukturę i podział obowiązków. Każdy członek przydzielony ma swój zakres
obowiązków. Osoby zajmujące się rekrutowaniem doskonale muszą znać się na
409 Tamże.
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psychologii człowieka, technikach wywierania wpływu oraz podatności człowieka na
nie. Możemy wymienić kilka klasycznych metod wywierania wpływu na ludzi, są to
m.in. perswazja, manipulacja, przymus oraz przemoc. Nie bez przyczyny zostały one
przeze mnie wymienione w tej kolejności. Zaczęłam wyróżniać poszczególne z nich
biorąc pod uwagę skalę szkodliwości dla osób, na których te metody będziemy
wypróbowywać. W książce Tomasza Białka, możemy odnaleźć kryteria, które brane
są pod uwagę przy ocenie skali, form oraz środków wywierania wpływu:
1) „podejście do przeciwnej strony, czyli wykazanie zrozumienia dla jej interesów oraz
argumentów, uszanowanie jej tożsamości, podmiotowości, woli, lub inaczej, tzn.
potraktowanie jej tylko jako przeszkody, podmiotu;
2) płynąca gotowość- lub jej brak- do działania na przekór innym, do forsowania
swoich racji kosztem drugiej strony, do postepowania szkodliwego wobec
stawiającego opór;
3) ukierunkowanie na osiągnięcie swoich celów, jeśli działający jest ich świadomy
i zgadza się na to, na zasadzie dania lub narzucenia stronie wyboru pod warunkiem
jej nieświadomości lub po prostu na zasadzie niedania jej wyboru;
4) poziom szkodliwości wywieranego wpływu dla strony, tak w postaci strat, bólu
bezpośrednio wynikłych z działań dotkliwych, tak jak też w postaci znacznych
konsekwencji wybranego sposobu łamania oporu dla istnienia innego podmiotu lub
na jego umiejętności do utrzymywania swego bytu i do samorealizacji”410.
Podczas rozważań nad manipulacją ludźmi chciałabym odnieść się również do
klasyfikacji metod wywierania wpływu wg. Roberta Cialdiniego. W swojej książce
„Wywieranie wpływu na ludzi” autor podzielił sposoby manipulacji na 6 grup,
określanych mianem „reguł”.
Zacznę więc od początku, jako pierwszą wymienia się regułę wzajemności. Zasadę
tę można uznać za fundament współżycia zbiorowości, gdyż polega ona na
odwzajemnianiu się drugiej osobie za otrzymane dobra czy przysługi - „jeśli Ty zrobiłeś
dla mnie cos dobrego, to ja także zrobię cos dobrego dla Ciebie”411. Doskonale
można wykorzystać to, werbując ludzi do grupy terrorystycznej. Załóżmy, iż
selekcjoner wyszukał jednostkę pogrążoną w długach, z rodziną na utrzymaniu oraz
w złym w stanie psychicznym. W takiej sytuacji, według danej osoby, każde wyjście
410 T. Białek, Terroryzm manipulacja strachem, Warszawa 2005, s.22.
411 Zob. G. Kozubowski, Sześć reguł Roberta Cialdiniego, dostępne w Internecie:
http://perswazja.biz/szesc-regul-roberta-cialdiniego/, [data dostępu: 27.05.2016].
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jest na wagę złota, kiedy członek grupy zbliży się do niego oraz wyciągnie pomocna
dłoń, oferując zapewnienie stabilizacji finansowej rodzinie oraz uregulowanie długów,
w tej sytuacji obudzi w nim poczucie ogromnej wdzięczności oraz chęć odwdzięczenia,
nie zdając sobie czasem sprawy z tego jak ogromna jest cena.
Drugą regułą jest- społeczny dowód słuszności. Polega on na podświadomym
wywieraniu wpływu na myślenie jednostki, która obserwując zachowania innych,
uważa je za dobre – „Jeżeli inni ludzie postępują w dany sposób, to oznacza to że ten
sposób jest właściwy i ja również będę postępował w ten sam sposób412.
Kolejną jest reguła lubienia i sympatii. Oczywiste jest, że jeśli nie darzymy kogoś
zaufaniem, nie przepadamy za nim bądź nam się po prostu nie podoba, nie będziemy
chcieli utrzymywać z nim bliższych kontaktów. Jeżeli lubię cię, to chętniej spełnię twoją
prośbę413. Chcąc więc wykorzystać tę zasadę, należy w jak największym stopniu
zbliżyć się do obranego przez nas «celu». Z pewnością dla uzyskania lepszych
efektów przez terrorystów ważna jest wcześniejsza obserwacja osoby, którą chcą
wciągnąć w swoje szeregi. Dzięki takim wiadomościom jak czym się interesuje, co lubi,
jakie ma hobby, o wiele łatwiej będzie nawiązać kontakt. Każda społeczność
potrzebuje wzoru do naśladowania, w pracy arbitrem, którego wszyscy powinni darzyć
szacunkiem będzie szef, w naszych prywatnych relacjach, czy zainteresowaniach
także wyszukujemy znawcy w danej dziedzinie, będącego dla nas przykładem. Mogą
to być wokaliści, pisarze, aktorzy, znani politycy bądź tez osoby z najbliższego
otoczenia, jedno jednak jest niezmienne- uważamy działania tej osoby za poprawne
i słuszne. Właśnie na tym opiera się kolejna z uwzględnionych w książce zasad
nazywana regułą autorytetu. Jak ma się to do terroryzmu? Otóż wystarczy przekonać
jednostkę o prawidłowości oraz zupełnej racji przywódcy grupy, popierając każdy czyn
argumentami mówiącymi o jego słuszności- jeżeli uważam, że jesteś autorytetem, to
chętniej spełnię twoją prośbę414. Większość z nas uważa to, co jest trudno dostępne,
za lepsze. Nie zadawala nas to, co możemy mieć w zasięgu ręki, lecz sięgamy wyżej.
Czwartą z kolei jest więc reguła niedostępności, mająca zachęcić nas do wysiłku
w zdobywaniu tego, co teoretycznie jest nieosiągalne sugerując niedobór czegoś na
co dzień- jeżeli coś jest rzadkie lub trudno osiągalne, to pewnie jest dobre415.

412 Tamże.
413 Tamże.
414 Tamże.
415 Tamże..
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Wykorzystanie ostatniej metody w werbunku do grup terrorystycznych jest bardzo
proste. Kiedy już znamy nasz cel, zbliżyliśmy się do niego, oczekując pewnego
zaangażowania z jego strony, wymuszamy zachowania świadczące o słowności,
konsekwencji w działaniach czy dojrzałości np. w postaci dotrzymania danego słowa
bądź zrobienia kolejnego kroku jakim jest dajmy na to przejście szkolenia. Zjawisko te
Cialdini nazwał jako reguła zaangażowania i konsekwencji- jeżeli zaangażowałem się
w coś, to będę kontynuował to działanie, ponieważ chcę być postrzegany jako osoba
konsekwentna416.
Fakt, iż nie rodzimy się terrorystami, a pewne reakcje oraz cechy wypracowujemy
całe życie doskonale ukazał Stanfordzki eksperyment więzienny. W 1971 roku grupa
psychologów, dowodzona przez Philipha Zimbardo, spośród zgłoszonych ochotników
wybrała po 9 osób mających odegrać swoje role, w przygotowanych wcześniej
prowizorycznych warunkach więziennych. Jednostki te podzielono na dwie grupy,
jednym nadano miano strażników natomiast inni wcielili się w więźniów. Początkowe
ustalenia zakładały trwanie 14 dniowego eksperymentu dotyczącego zmian zachowań
ludzi, ze względu na miejsce w jakim się znajdują oraz zajmowaną pozycje społeczną.
Wszystko zostało rozegrane jednak o wiele szybciej niż przypuszczano. Każdego
kolejnego dnia, z kulturalnych, wychowanych, inteligentnych ludzi, zaczęły wydobywać
się zupełnie niepodobne do nich zachowania. Wśród więźniów zaczął szerzyć się lęk,
podporządkowanie,

bezradność,

psychosomatyczne,

natomiast

a

nawet

strażnicy

załamania
wykazywali

emocjonalne
się

i objawy

agresją

oraz

bezwzględnością, dopuszczając się coraz to brutalniejszych praktyk wobec swoich
kolegów, jakby zapominając o fakcie, iż stan ten nie jest realny, a jedynie badanie. Po
sześciu dniach, widząc destrukcyjny wpływ prowadzonej obserwacji, została ona
przerwana”417.
„Wiele prowadzonych badań dowodzi, że nie ma czegoś takiego jak „osobowość
terrorystyczna”. Przykładów tego typu analizy cech zamachowców możemy
poszukiwać między innymi w książce Johna Horgana. Gustaw Morf (1970), w jednym
z pierwszych w historii badań mających dostarczy danych do prac z psychologii
terroryzmu, w analizie FLQ, nie zaobserwował, ani nie zarejestrował szczególnych

416 Tamże.
417Zob. M. Gaworski, Eksperyment więzienny, dostępne w
https://destrudo.pl/eksperyment-wiezienny/, [data dostępu: 27.05.2016].
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cech osobowości terrorystów […] podobnie jak niemiecki psychiatra Rasch, który
zbadał 11 członków gruby Baader- Meinhof”418.
Patrząc na wyłonione metody manipulacji ludźmi oraz brak scharakteryzowanych
zachowań terrorystów, można dostrzec, iż świat boryka się z ogromnym problemem.
Dzięki braku identyfikacji grupy mogą czuć się bardziej pewne siebie, gdyż mają
przewagę psychologiczną. Doskonalenie w nich umiejętności zawładnięcia naszymi
umysłami oraz nieprzewidywalność jest niezwykle niebezpieczną bronią w ich rękach,
której na chwilę obecna nikt nie potrafi im odebrać.

418 J. Horgan, Psychologia terroryzmu, Warszawa 2008, s. 82-83.
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ROZDZIAŁ 2
UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE POSTAW
WOBEC TERRORYZMU

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko
zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią.
Janusz Korczak

2.1.

„Męczeństwo” – nową tendencją wśród dzieci?

Badając problematykę terroryzmu, należy dokładnie przyjrzeć się sylwetkom
powiązanym z tym zjawiskiem. Uwarunkowania postaw wobec terroryzmu jest to
interdyscyplinarny, a zarazem obszerny temat obejmujący nie tylko samych
zamachowców, lecz również grupę osób bezpośrednio bądź pośrednio z nim
powiązaną. Do tego kręgu możemy zaklasyfikować zarówno specjalistów od
planowania, zarządzania, szkoleniowców, przywódców organizacji, szeregowych
wykonawców, czy również obserwatorów, czyli osoby, które nie biorą bezpośredniego
udziału w zamachach ani nie są z nimi w żaden sposób powiązane. Dla poprawnej
analizy należy więc rozpatrywać cechy osobowościowe wszystkich zaangażowanych
członków ugrupowań terrorystycznych. Istotną kwestią jest odnalezienie punktu
zwrotnego w życiu badanej jednostki, który zadecydował o tym, iż znalazła się ona
w organizacji terrorystycznej, a także jakie cechy jej charakteru wpłynęły na miejsce
w hierarchii grupy.
W mediach, gazetach czy na portalach społecznościowych coraz częściej
spotykanym zjawiskiem są wstrząsające filmy oraz zdjęcia

młodych ludzi

zaopatrzonych w karabiny, mówiących z duma i przekonaniem o zabijaniu w imię idei.
Lecz czy rzeczywiście są to ich własne poglądy? Sylwetki dzieci przedstawianych na
filmach są coraz drobniejsze, młodsze, niewinne. Oglądając przedstawione kadry na
propagandowych filmach terrorystów, nasuwają się pytania, czy zaledwie kilkuletnie
dziecko jest w stanie pojąć sens wypowiadanych przez siebie słów, czy jest to jedynie
wyuczona formuła, którą powtarzają, gdyż właśnie tak im kazano, ponieważ
powiedziano, że to jest dobre? Wydawać by się mogło, że osób dorosłych
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zainteresowanych życiem w społeczności terrorystycznej jest na tyle wiele, iż
aranżowanie niewinnych istot jest w zupełności niepotrzebne, jednak zjawisko to
rośnie w sile. Wbrew pozorom nie jest to jednak coś zupełnie nowego, już w historii
starożytności postać dzieci uczestniczących nie bezpośrednio w walce, lecz przy
pomocy polegającej na podawaniu posiłków bądź kierowaniu rydwanami było
zjawiskiem zupełnie naturalnym. Zarówno poprzez epokę średniowiecza czy też
później, na przykład w czasach napoleońskich, osoby poniżej 18 roku życia często
brały aktywny udział w walkach, będąc niejednokrotnie odznaczanymi. Dzieci żołnierze odegrały szczególną rolę podczas walk II wojny światowej. Wystarczy
wspomnieć w tym miejscu choćby wojnę obronną z 1939 roku, Powstanie
Warszawskie, czy zaangażowanie Hitlerjugend w obronę Berlina419. Obecnie każde
państwo oraz organizacja angażująca w pośredni, czy tez bezpośredni sposób dzieci
w działania zbrojne, łamie bardzo ściśle ustanowione prawa mające na celu
zapobieganie rekrutacji i ochronę nieletnich. Jednym z najważniejszych aktów jest
„Konwencja o Prawach Dziecka” przyjęta przez ONZ w której art. 38 zawarte jest iż :
1) Państwa-Strony zobowiązują się respektować i nakazać respektowanie norm
międzynarodowego prawa humanitarnego mających zastosowanie do nich
w przypadku konfliktu zbrojnego i odnoszących się do dzieci.
2) Państwa-Strony podejmują wszelkie możliwe kroki dla zapewnienia, aby osoby,
które nie osiągnęły wieku 15 lat, nie brały bezpośredniego udziału w działaniach
zbrojnych.
3) Państwa-Strony będą powstrzymywały się przed rekrutowaniem do swoich sił
zbrojnych jakiejkolwiek osoby, która nie osiągnęła piętnastu lat. Prze-prowadzając
rekrutację spośród osób, które osiągnęły wiek piętnastu lat, lecz nie osiągnęły
jeszcze 18 lat, Państwa-Strony będą starały się brać pod uwagę w pierwszej
kolejności osoby starsze wiekiem420.
Zawierane konwencje są dowodem na to, iż świat nie zgadza się na krzywdę dzieci
oraz kategorycznie sprzeciwia się, by brały one udział w walkach, jednak tak jak już
wcześniej zostało nadmienione, w tym przypadku teoria mija się z praktyką. Jedną ze
strategicznych ról, jakie dzieci odgrywają w działaniach organizacji jest czynienie
z nich przedmiotów masowych ofiar. Oglądając w wiadomościach materiał na temat
419 J. Czyżewski, Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych, Toruń
2009, s .111.
420 Konwencja ONZ z 20.11.1989 o Prawach Dziecka, Dz. U. z 1991 nr 120, poz. 526.
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tragedii z udziałem osób dorosłych, przez moment większość społeczeństwa
zastanowi się nad ich losem, po chwili wracając do swoich obowiązków, natomiast
wieści dotyczące zamachu, którego ofiarami były dzieci, wzbudzają w oglądających o
wiele więcej refleksji. Zaczynamy zastanawiać się nad bezwzględnością terrorystów
oraz przekraczanych przez nich granicach moralnych. Tego typu wydarzenie
automatycznie zyska rozgłos na większą skalę, wzbudzając przy tym strach
i poruszenie. Doskonałym przykładem tego typu działania jest zamach na szkołę
w Biesłanie w 2004 roku. Do szkoły podstawowej wtargnęli uzbrojeni członkowie
Brygady Męczenników Szamila Basajewa, żądając wycofania wojsk rosyjskich
z Czeczenii, uwolnienia rebeliantów oraz ustąpienia prezydenta Władimira Putina.
Jednak w rzeczywistości realnym i głównym celem zamachowców było nagłośnienie
sprawy czeczeńskiej i ukazanie społeczności międzynarodowej determinacji w walce
„narodowowyzwoleńczej”. W wyniku działań terrorystycznych, jak również szturmu
rosyjskich sił specjalnych, zginęło 339 zakładników, z czego prawie połowę zabitych
stanowiły dzieci. Około 700 osób zostało rannych, a wielu z nich doznało głębokich
urazów emocjonalnych421. Młodzi zakładnicy wzbudzają więcej emocji, natomiast
chęć ich uwolnienia ze zmniejszeniem do minimum zagrożenia fizycznego czy też
psychicznego stanowi ogromną przewagę psychologiczną.
Kolejną z postaci, w które wcielane są dzieci, to rola zamachowcy. Młody człowiek
na ogół kojarzony jest z niewinnością i bezbronnością, przez co czujność przeciwnika
zostaje uśpiona. Kilku-, czy nawet kilkunastoletnie dziecko nie wzbudza zbyt dużych
podejrzeń oraz usypia czujność żołnierzy, dzięki czemu łatwiej może wtopić się w tłum
w celu zebrania informacji, zbliżyć się do strażników, czy tez dyskretnie patrolować
teren422423. Także dziecięce atrybuty takie jak zabawki, torby bądź plecaki nie
skupiają na sobie w zbyt dużym stopniu uwagi, dzięki czemu można w nich
transportować broń lub materiały wybuchowe. Wahania między własnym sumieniem
a rozsądkiem podczas widoku dziecka na polu bitwy, zostały doskonale przedstawione
421 M. Adamczuk, Rola dzieci w strategii działania islamskich organizacji
terrorystycznych, s.104-105.
422 Przykład zamachu w Iraku, terroryści mający na celu uśpienie czujności strażników
na posterunku posadzili na tylnych siedzeniach samochodu dwójkę dzieci. Żołnierze
nic nie podejrzewając, przepuścili auto bez wcześniejszej kontroli, po chwili mężczyźni
puścili auto pozostawiając w nim nieletnich oraz dokonali detonacji. Zginęło 5 osób
natomiast około 30 zostało rannych.
423 Terroryści jako żywe bomby użyli dzieci, dostępne w Internecie:
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/205000,terrorysci-jako-zywe-bomby-uzylidzieci.html, [data dostępu: 13.03.2016].
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w filmie „Americian Sniper”. Bohater po raz pierwszy przed trudnym wyborem staje
w 27 minucie nagrania, kiedy to w zasięgu jego wzroku staje podejrzanie zachowująca
się kobieta wraz z dzieckiem, po czym przekazuje mu granat, natomiast chłopiec
zaczyna biec w kierunku konwoju. Mimo moralnych wątpliwości mężczyzna strzela do
nastolatka. W scenie tej możemy dostrzec również, jak ogromną wagę zamachowcy
przywiązują do wykonania misji, pomimo śmierci dziecka, kobieta pozostaje
niewzruszona oraz skupia się na zakończeniu zadania. Lojalność, posłuszeństwo,
całkowite oddanie się sprawie są to cechy poszukiwane wśród potencjalnych
kandydatów na zamachowców stających się niewyobrażalnie silną bronią.
W pierwszych latach życia nad każdym człowiekiem czuwa ktoś starszy - osoby
dorosłe. Najczęściej są to rodzice, najbliższa rodzina, przyjaciele, czy krewni. Podczas
ciągłej obserwacji świata, dziecko uczy się właściwych zachowań, schematów,
a mama czy tata stają się autorytetem, wzorem naśladowani podczas stawiania
kolejnych kroków. Nowy członek rodziny od początku swojego życia za wszelką cenę
stara się przypodobać, wzbudzić zainteresowanie, ale również wykazuje subordynację
i uległość, to właśnie te wszystkie wymienione cechy sprawiają, że zostają idealnymi
wojownikami w świecie terroru. Manipulacja jest jedną z podstawowych technik
przewagi nad rekrutami. W swojej wrodzonej niewinności stają się one prostym
narzędziem, zostają uprzedmiotawiane. W wielu przypadkach zupełnie nieświadome,
odurzane środkami psychotropowymi, żyjące w strachu bądź błędnie rozumianej
fascynacji, nie są w stanie odróżnić dobra od zła. Brak świadomości, wyparte z nich
poczucie lęku pozwalają na perfekcyjne wykonanie przydzielonego im zadania
natomiast ukazane jako bezbronne ofiary walki z zachodem, wzbudzają wiele
kontrowersji. Kolejnym momentem sprawdzianu dla żołnierza jest 94 minuta filmu,
gdzie po raz kolejny jego psychika wystawiana jest na próbę, tym razem rozterka trwa
chwilę dłużej, kiedy natomiast okazuje się, że użycie broni przeciw dziecku nie będzie
potrzebne, zauważamy na twarzy snajpera ogromną ulgę. Bezsprzecznie te fragmenty
filmu są doskonałym dowodem i uzasadnieniem używania nieletnich do walki. Podczas
strzelaniny to właśnie kilka sekund zastanowienia nad losem niewinnego chłopca,
może dać przeciwnikowi ogromną szansę na zlokalizowanie i unicestwienie wroga.
Dla skuteczności w realizacji swoich celów, zamachowcy muszą dokładnie
przeanalizować każdy następny krok, doskonale znając kulturę zachodu wiedzą, że
najlepszy żołnierz wychowany w przekonaniu, że życie ludzkie jest wartością
nadrzędną nie będzie potrafił oddać bez chwili zastanowienia strzału, kiedy jego
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przeciwnikiem stanie się dziecko. Przy kulturze śmierci zachód staje w tym momencie
na straconej pozycji, w miejscu gdzie sumienie, szacunek dla życia, obrona egzystencji
ludzkiej jest priorytetem.
Przywódca – lider – jako wzór do naśladowania

2.2.

Brak ciepła w okresie dzieciństwa jest często powodem, że koloryt świata staje się
ciemny. Świat nie jest dobry.
Antonii Kępiński

Tak, jak już wcześniej zostało nadmienione, od najmłodszych lat życia każdy
człowiek poszukuje wzorów do naśladowania. Dla dziecka stają się nim rodzice,
następnie podczas okresu dojrzewania i buntu są to ulubieni wykonawcy muzyczni,
autorzy książek, aktorzy itp. Co jednak staje się w momencie, kiedy podczas
początkowego etapu rozwoju i budowania w nas hierarchii wartości zabraknie
właściwego wzorca? Nie zawsze to, co przez młodego człowieka postrzega się jako
interesujące, zabawne czy fascynujące, jest poprawne i dobre. Poszukiwanie
przykładów w daleko położonych krajach jest zbędne, ponieważ także w naszej
cywilizacji można dostrzec skutki błędnie rozumianego dobra. Młodzież podczas
poszukiwania swojej życiowej drogi, może natknąć się nie tylko na wspaniałe wzorce
osobowościowe ludzi osiągających sukcesy, bywa, że napotykają na grupy ludzi
odnajdujących sens życia w narkotykach, alkoholu, buncie przeciw całemu światu oraz
życiu ulicznym. Przed podjęciem wyboru w pewnym momencie swojego życia staje
każdy dorastający człowiek, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznania.
Zarówno

na

zachodzie,

jak

i na

terenach

objętych

terrorem,

przemocą

i wszechobecnym strachem każdego dnia jakieś dziecko uczy się kreowania własnej
drogi. Nie zawsze jednak jest to świadoma decyzja. Na wybory, które podejmujemy
podczas dorosłego życia ,w dużym stopniu wpływa środowisko, z którego wyszliśmy,
w jakim zostaliśmy wychowani, a także jakich zachowań zostaliśmy nauczeni przez
opiekunów.
W przypadku wielu rodzin osobą, która pomogła w podjęciu decyzji o wychowaniu
dziecka w przekonaniu o wykonywaniu woli Boga przez poświęcenie własnego życia
są przywódcy religijni. Osoby te, głosząc swoje przekonania, zawzięcie nawołują, iż
dżihad nie jest to jedynie obowiązek mężczyzny, ale także kobiet i dzieci. Odwołując
się do słów zapisanych w Koranie, obiecujących każdemu kto poległ w świętej wojnie
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miejsce w raju, gdzie poślubi 72 czarnookie hurysy424, przekonują młodych ludzi o
słuszności oddania własnego życia w imię Allaha.
Nastolatkowie wychowywani przez swoje matki w tej wierze, często niezadowoleni
z sytuacji panującej w domu, a także przechodzący okres buntu i zwątpienia, są
doskonałym podłożem do narodzin pragnienia pójścia drogą dżihadu. Od dziecka to
właśnie rodzicielka jest dla nich największym wsparciem, otaczając miłością
i zrozumieniem. Dziecko czuje z nią ogromną więź już od pierwszych chwil po
narodzeniu, dlatego też przekazywane słowa i nauki stają się dla młodego człowieka
pełne zaufania i prawdy.
Głową rodziny w każdym domu jest mężczyzna, mąż i ojciec. W momentach
miłości i skruchy kobiety, to właśnie on stara się zachować dystans, ale również
zrozumienie. Oczami dziecka, szczególnie chłopców, jest to osoba postrzegana jako
stojący na czele, obrońca, będący gotowym oddać własne życie za swoich bliskich.
Przekazywane nauki oraz rady są dla dorastającego mężczyzny podstawą do
budowania własnego charakteru i opinii. Obserwując ojca, dziecko uczy się
poświęcenia i oddania dla idei, a także wytrwałości oraz sumienności w swoich
postanowieniach.
Trafiając do ośrodków szkoleniowych, niezależnie czy to w wieku kilku- czy
kilkunastu lat, często są oni odcinani od świata zewnętrznego. Jedynym źródłem
informacji o świecie, kształtowaniu wartości oraz budowaniu własnych przekonań stają
się dla nich liderzy czy nauczyciele. Żyjąc w grupie terrorystycznej wraz ze swoimi
rówieśnikami bezwzględnie zapatrzonymi z zafascynowaniem na przywódcę, dziecko
nie chce już być jej odrębnym członkiem, lecz pragnie tworzyć z nimi całość. Budzi się
w nim

potrzeba

fizycznego,

jak

i

psychicznego

łączenia

z otaczającą

go

społecznością, przez co coraz bardziej interesuje się żarliwie głoszonymi
wystąpieniami i lekcjami przywódców, uważając je za interesujące, zgodne z prawdą,
nie zastanawiając się nad ich słusznością. W jego głowie zaczyna rodzić się zupełnie
nowy często wcześniej jeszcze nieznany mu wzór do naśladowania. W „normalnym”
środowisku można by tą sytuację porównać do gustu muzycznego, kiedy to młody
człowiek w gronie swoich przyjaciół słyszy po raz pierwszy utwór nieznanego dotąd
wykonawcy, początkowo nie przywiązuje do niego większej uwagi, lecz z każdym
kolejnym odtworzeniem oraz powszechnym zachwyceniem znajomych, zaczyna coraz

424 M. Adamczuk, Rola dzieci…, s.117.
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lepiej przysłuchiwać muzyce, którą po pewnym czasie uznaje podobnie jak jego
towarzysze za rewelacyjną, natomiast autor staje się nowym idolem. Nie zawsze jest
to zgodne z jego upodobaniami, lecz środowisko jakie go otacza wywiera duży wpływ
na psychikę oraz tworzenie opinii. Chcąc nie być odtrąconym od otaczającego świata,
człowiek jest w stanie dostosować swoje poglądy do środowiska, w jakim obecnie się
znajduje, tym bardziej jeśli jest to nastolatek, wychowany w przekonaniu o jednej
prawdzie głoszonej przez lidera utożsamiający się z całą grupą, właśnie wtedy
zaczyna się pojawiać zjawisko myślenia grupowego kiedy to większy strach wywołuje
myśl o odrzuceniu niż oddanie własnego życia w zamachu samobójczym.
Autorytet jest ogromnie ważnym elementem życia, nie tylko najmłodszych lecz
także dorosłych ludzi. To właśnie poprzez jego obserwację, kreujemy swoje poglądy,
zastanawiamy się nad swoją wizją przyszłości, rozważamy nad proponowanymi nam
przez świat i ludzi zagadnieniami. Osoba, która zdobędzie nasz szacunek, zaufanie
oraz uznanie jest w stanie wpłynąć nie tylko na zachowanie, lecz również często na
całe nasze życie. W momencie, kiedy człowiek darzy daną osobę ufnością, żyje
w przeświadczeniu o jego nieomylności, staje się łatwym podłożem do manipulacji,
dlatego też jest to powodem, dla którego wielu liderów organizacji terrorystycznych
jako jedną ze swoich metod wywierania wpływu wykorzystują wymienioną w rozdziale
pierwszym „regułę autorytetu”425.

2.3.

Zemsta jako motyw przewodni

Ogromnie silnym motywatorem do działań i zachowań ludzkich są krzywdy
wyrządzone człowiekowi bądź jego bliskim. Kiedy w naszym otoczeniu zaczyna
pojawiać się niebezpieczeństwo, siły grupy natychmiast zostają zjednoczone
w obronie słabszych czy pokrzywdzonych. Zemsta jest bodźcem, który może poruszyć
nawet najbardziej opanowanego człowieka do czynów, których w normalnych
okolicznościach nie odważyłby się dokonać. Zarówno grupy terrorystyczne, jak
i przeciętne społeczności, w wielu przypadkach argumentują swoje zbrodnie chęcią
zemsty za dawne, nierozstrzygnięte bądź, według nich, niesprawiedliwie zakończone
spory. Dla unormowania sytuacji w społeczeństwie przywódcy na przestrzeni lat

425 Reguły Cialdiniego wspomniane w rozdziale 1.3. niniejszej pracy- „Psychologiczne
źródła terroryzmu.”
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tworzyli kodeksy oraz prawa dotyczące rozstrzygania nieporozumień zarówno
w przestrzeni prywatnej, jak i karnej.
Przykładem dokumentu stanowiącego podstawę prawa dla tworzących się
stosunków społecznych był Kodeks Hammurabiego. Wspominając o dokumencie, na
wstępie należy nadmienić kilka słów o jego twórcy, a także historii powstania.
Hammurabi (ok. 1792- ok. 1750 p.n.e.), szósty władca Babilonu. Miał ogromny wpływ
na rozwój potęgi gospodarczej, kulturalnej, a także politycznej państwa. Prowadził
liczne zwycięskie wojny, przyczyniając się do rozszerzania granic Babilonii. Otaczał
opieką rolnictwo, hodowlę i handel. Rozbudowywał miasta, zwiększając jednocześnie
ich obronność poprzez stawianie murów, a także budował nowe świątynie,
jednocześnie nie zapominając o dawnych, o które stale dbał426. Dla ustanowienia
jednolitego, wszechobecnie przestrzeganego prawa król nakazał wyryć obowiązujące
w jego państwie zasady, na ponad dwumetrowej steli z czarnego diorytu. Kodeks stał
się jednym z najstarszych oraz mimo wieku najbardziej znanych dekalogów na
świecie. Zawierał on 282 prawa, w rzeczywistości jest to lista kar, jakie może ponieść
każdy obywatel łamiący normy życia społecznego. Miał charakter kazuistyczny
i wywodził się z powszechnego u ludów semickich prawa talionu427. Najbardziej
znaną aż po obecne czasy maksymą, którą często kieruje się wiele organizacji
terrorystycznych współczesnego świata są słowa „oko za oko, ząb za ząb”. Z powodu
podziału tamtejszego społeczeństwa na trzy klasy społeczne również kary były inne
dla ludzi wolnych i niewolników. Jako jeden z przykładów można przedstawić: jeżeli
obywatel wybił ząb obywatelowi równemu sobie, należy wybić jego ząb. Jeżeli wybił
ząb poddanemu, zapłaci 1/3 miny srebra428. Niektóre postanowienia tam zapisane
były bardzo postępowe jak na owe czasy, wyprzedzające nawet słynne prawo
rzymskie. Dotyczyły przede wszystkim babilońskich kobiet, którym nadano status

426 Zob. Hammurabi, dostępne w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl
/3708,,,,hammurabi,haslo.html, [data dostępu: 01.04.2016].
427 Prawo talionu, kara talionu- prawo kary opartej na zasadzie odpłaty, równie
okrutnej jak czyn przestępny; występowało w Starym Testamencie („oko za oko, ząb
za ząb”), w Kodeksie Hammurabiego, w średniowieczu; w Polsce było stosowane
rzadko.
Internetowa
Encyklopedia
PWN,
dostępne
w
Internecie:
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prawo-talionu;3985073.html,
[data
dostępu:
01.04.2016].
428 L .Lubicki, Kodeks Hammurabiego, czyli oko za oko, ząb za ząb, dostępne w
Internecie: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/kodeks_hammurabiego_czyli_oko_za
_oko_zab_za_zab_294911.html, op. cit., [data dostępu: 01.04.2016].
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prawny, jak np. mogły pracować zawodowo, zeznawać w sądach czy pełnić funkcje
publiczne429.
Nierzadko można usłyszeć o oskarżeniach ludów afgańskich o wspieranie
terroryzmu. Warto jednak dla prawidłowego zrozumienia tych oskarżeń wgłębić się
w kulturę zamieszkiwanej przez Afganistan etnicznej mozaiki. Na terenie tym
zamieszkują Tadżykowie, Uzbecy, Hazarowie, a także najbardziej charakterystyczna
dla tego regionu narodowość, którą tworzą Pasztuni.
W literaturze istnieje wiele historii dotyczących pochodzenia owej ludności. Jedna
z nich mówi, że są oni jednym z wielu zaginionych ludów Izraela, pochodzącym od
Saula, będącego synem proroka Abrahama, inna wspomina o starożytnym ludzie
Kuszanów, który odważnie przeciwstawiał się najeźdźcom, nawet potężnym Partom,
którzy budzili postrach w rzymskim imperium. Potęga brytyjska także nie zdołała ugiąć
tego wojowniczego ludu, zaś kolejne wielkie wojskowe eskapady kończyły się dla nich
klęską militarną. Niepowodzenia Armii Radzieckiej w Afganistanie w latach 1979 –
1989 stanowią natomiast oddzielny fragment historii tego regionu. Pasztuni obecnie
zamieszkują teren Afganistanu oraz zachodni obszar Pakistanu430.

429 Tamże.
430 A. Głogowski, T. Białek, Pasztunwali – honorowy kodeks Pasztunów, dostępne w
Intrenecie:
http://terroryzm.wsiz.pl/artykuly,Pasztunwali-%E2%80%93-honorowykodeks-Pasztunow.html, [dostęp z 04.04.2016].
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Wykres 9.
Grupy etniczne w Afganistanie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w :
http://www.afghanembassy.com.pl/afganistan/grupy-etniczne, [data dostępu: 04.04.2016]
Mapa 9.
Obszary zamieszkiwane przez Pasztunów

Źródło: http://www.phibetaiota.net/2013/10/nightwatch-afghanistan-12-years-of-halfmeasures/, [data dostępu: 03.06.2016].
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Spokrewnieni z nimi są także mieszkańcy podzielonego między Indie i Pakistan
Kaszmiru. W latach 50. i 60. pojawił się nawet pomysł oddzielenia ziem Pasztunów od
Afganistanu i Pakistanu oraz utworzenia z nich odrębnego państwa – Pasztunistanu.
To z tego powodu rząd w Pakistanie zawsze był szczególnie zainteresowany, by
w Kabulu rządzili przychylni mu politycy, nawet jeśli byli nimi talibowie. To bardzo
istotny fakt w kontekście podejmowania działań zwłaszcza w tak trudnym regionie, jak
pogranicze afgańsko- pakistańskie431. Ogromny wpływ na życie Pasztunów wywiera
istniejący od paru tysięcy lat - kodeks honorowy Pasztunwali. Kodeks zawiera zespół
norm społecznych, kulturowych i prawnych określających sposób życia każdego
Pasztuna, a także całej społeczności plemiennej w Afganistanie432. Pasztuni jako
naród muzułmański zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych
w Koranie, a także prawa muzułmańskiego, jednak nie jest to dla nich przeszkodą do
życia według reguł Pasztunwali, co jest obowiązkiem każdego z członków wspólnoty.
Jedną z podstawowych zasad zawartych w kodeksie jest gościnność (melmastia).
Prawo te mówi, iż nie wolno odtrącić osoby proszącej o azyl, natomiast podczas pobytu
w domu Pasztuna jesteśmy pod jego opieką, pan domu ma zagwarantować ochronę,
a także ręczy własnym życiem za nietykalność gościa. Przedstawiony wyżej punkt
kodeksu, jest jednym w powodów, dla których są oni oskarżani o pomoc terrorystom.
Naród ten posiada ogromne poczucie własnej godności, traktując każde życie ludzkie
jako jednakowo ważne, niezależnie od statusu materialnego czy hierarchii433.
Przeglądając źródła internetowe, można natknąć się jednak nie tylko na negatywne
postrzeganie Pasztunów jako pomocników zamachowców, lecz także wybawców
żołnierzy. W czerwcu 2005 roku w Afganistanie podczas operacji amerykańskich sił
specjalnych pod kryptonimem „Czerwone skrzydło” śmierć poniosło 19 amerykańskich
żołnierzy, nieudaną akcje przeżył tylko jeden. 29.06.2005 r. postrzelony, wycieńczony
oraz odwadniający się mężczyzna podczas ucieczki przed Talibami napotkał
Pasztunów, którzy zgodnie ze swoim kodeksem wzięli go pod opiekę. Afgańczycy
postąpili zgodnie z lochaj werkawel, częścią kodeksu Pasztunwali - co oznaczało nie
tylko opatrzenie żołnierza, ale stanięcie w jego obronie przed Talibami, a nawet, że są
gotowi w razie konieczności narazić własne życie, swoich rodzin, całej wioski. Luttrell
431 Tamże.
432 Zob. Pasztunwali, [w:] Internetowa Encyklopedia PWN, dostępne w Internecie:
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pasztunwali;3954943.html,
[data
dostępu:
04.04.2016].
433 A. Głogowski, T. Białek, Pasztunwali…, dz. cyt.
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spędził w niej pięć nocy. Choć Talibowie wtargnęli do wioski dwa razy, nawet pobili
żołnierza, łamiąc mu nadgarstek, nie ośmielili się go zabić. Odwieczne honorowe
prawo było nadrzędne434.
Kolejnym ważnym aspektem jest prawo sprawiedliwości (badal), twierdzące, iż
zniewaga wymaga zemsty, także tutaj znana jest wcześniej wspomniana w Kodeksie
Hammurabiego reguła „oko za oko, ząb za ząb”. Jednakże na portalach poświęconych
owej narodowości możemy przeczytać, iż wbrew pozorom Pasztuni są skłonni
wybaczać, przyjmować przeprosiny, czy rekompensatę, a nade wszystko szanują
wyroki i postanowienia rady starszych. Zemsta wobec wrogów jest obowiązkiem, ale
przebaczenie dla tych, którzy przyznają się do winy, jest aktem wielkoduszności.
Jednakże odstępstwo od odwetu bez wcześniejszego zadośćuczynienia, czy
przeprosin umieszcza Pasztuna poza społecznością. Dlatego też nierozwiązane
konflikty nie idą w niepamięć, a niektóre z nich mogą trwać tak długo, że nawet
najstarsi członkowie rodów nie potrafią sprecyzować ich przyczyny. Pasztun woli
oddać życie w obronie swego honoru, niż żyć dalej w poczuciu hańby. Nie obowiązuje
tu przedawnienie.435 Jeżeli wykonanie wyroku na sprawcy nie jest możliwe,
zastępczo wykonuje się wyrok na mężczyźnie spokrewnionym z zabójcą. Praktykę tę
określa się mianem zemsty rodowej. Trzeba pamiętać, że koledzy z pododdziału to też
„rodzina” i tak mogą być potraktowani436. Kodeks honorowy Pasztunwalii zawiera
również wiele innych zasad takich jak niezależność (chpelwaki) oraz zasada
współpracy między przyjaciółmi (aszar), jednak to właśnie te wcześniej wymienione są
ich życiowymi priorytetami.
Zapisane prawa i obowiązki obywateli mogą mieć rozmaity wpływ na ich
odbiorców. Jedni odczytują zapiski jako normy, według których należy postępować
oraz prowadzić swoje życie, inni natomiast odbierają je skrajnie, potęgując w sobie
złość i chęć zemsty za krzywdy, a swoje czyny usprawiedliwiają zapisami w księgach.
To właśnie Ci drudzy w wielu przypadkach stają się terrorystami, zamachowcami,
mordercami wierząc, że to co robią jest słuszne i jedynie prawdziwe.

434 M. Gorol, "Czerwone Skrzydło" - echa najtragiczniejszej operacji Navy SEALs,
dostępne w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Czerwone-Skrzydloecha-najtragiczniejszej-operacji-Navy-SEALs,wid,16722547,wiadomosc.html?ticaid
=116c64, [data dostępu: 04.04.2016].
435 A. Głogowski, T. Białek, Pasztunwali…, dz. cyt.
436 Tamże.
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ROZDZIAŁ 3
RADYKALIZACJA I MANIPULACJA DZIEĆMI
Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie
w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!
Stefan Wyszyński

3.1.

Aspekt ekonomiczny, czyli ile warte jest życie dziecka?

Radykalizacja, czyli stawanie się stanowczym i bezkompromisowym w poglądach
i sposobach działania437. Przy dłuższym zastanowieniu, we wcześniejszych
rozważaniach zostało stwierdzone, że dziecko samo z siebie nie radykalizuje swoich
poglądów, co więcej nawet ciężko jest mu wyrobić własną opinie na dany temat bez
obserwacji otaczającego go świata, świata dorosłych, odpowiedzialnych za nie
jednostek społecznych. Warto w tym miejscu skupić się na manipulacji, która jest
wpływaniem na poglądy i zachowania innych osób poza ich świadomością dla
osiągnięcia własnych celów438.
Czy właśnie w ten sposób organizacje terrorystyczne wpływają na rodziny dzieci
oddawanych w ich ręce, jako narzędzie do walki w toczącej się wojnie, czy może jest
to ich dobrowolna i świadoma decyzja? Jednak jeżeli tak jest, jeśli rzeczywiście rodzice
bez sprzeciwu oddają swoje potomstwo na pewną śmierć, to warto się zastanowić, co
jest tego powodem. Wiara, bezsilność w wychowywaniu, czy może pieniądze?
Jeśli chodzi o te ostatnie, to w takim razie nie trudno się dziwić, iż skuteczność
organizacji w wyszukiwaniu jednostek słabych, łatwo poddających się sile perswazji
jest

tak

„dziecinnie

prosta”.

Aby

zapobiec

dalszemu

rozwojowi

zjawiska

wykorzystywania dzieci w organizacjach terrorystycznych warto zwrócić uwagę na
sposoby wpływania zamachowców na ludzi, nie tylko tych mieszkających w pobliskich
państwach, lecz także świat zachodni, gdyż jest jednak coś, co sprawia ze młodzi
ludzie zostawiają całe swoje dotychczasowe życie, wyjeżdżając w nieznane rejony
oraz poddając się w całości szerzonej tam propagandzie.

437 Zob. Radykalizacja, [w:] Słownik Języka Polskiego SJP, dostępne w Internecie:
http://sjp.pl/radykalizacja, [data dostępu: 18.03.2016].
438 Zob. Manipulacja, [w:] Słownik Języka Polskiego SJP, dostępne w Internecie:
http://sjp.pl/manipulacja, [data dostępu: 18.03.2016].
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Wykres 10.
Proces indoktrynacji islamskiej wśród dzieci

Źródło: https://prezi.com/u9ff7fxhixqu/miejsce-i-rola-dzieci-kobiet-oraz-terrorystowsamobojcow/, [data dostępu: 19.03.2016].

Bardzo często mówi się o tym, iż terroryzm jest zjawiskiem wywodzącym się
z biedy oraz niedostatku, że nierówność społeczna jest jednym z głównych źródeł,
dzięki którym terroryzm rozwija się w tak zatrważającym tempie. Organizacje
terrorystyczne w swoich strukturach nie różnią się wiele od tych legalnych państwowych organizacji. Tak samo jak te drugie potrzebują stałych członków
zajmujących

się

odrębnymi

dziedzinami,

a także

funduszy

umożliwiających

utrzymanie systemów dowodzenia, logistyki, broni, transportu, czy też szkoleń.
Analizując książkę „Terroryzm anatomia zjawiska”, postaram się na wstępnie tych
rozważań przybliżyć najważniejsze funkcje i działania organizacji terrorystycznych.


„Finansowanie swoich działań przez:
 pobieranie składek i innych zasileń pieniężnych od zwolenników i sponsorów,
 prowadzenie nielegalnej działalności, mającej na celu zdobycie środków
pieniężnych,
 prowadzenie legalnej działalności gospodarczej.



Organizowanie działań, a w szczególności:
 szkolenie członków,
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 stworzenie struktury dowodzenia (organizacyjnej) i sprawnego przepływu
informacji,
 zapewnienie wsparcia logistycznego (transport ludzi, broni i amunicji,
ewakuacja po zakończonej akcji),
 zapewnienie środków bezpieczeństwa i zachowanie konspiracji,
 dbałość o członków organizacji, ich morale, wzmacnianie lojalności.


Dbałość o przetrwanie i rozwój przez:
 wyznaczanie celów strategicznych, z którymi identyfikują się członkowie
grupy,
 nawiązanie współpracy z innymi grupami terrorystycznymi,
 rekrutacje nowych członków,
 działania mające na celu uzyskanie poparcia (społeczeństwa, przywódców
religijnych itp.),
 konkurencję z innymi ugrupowaniami terrorystycznymi,
 wypracowanie

misji

(ideologii)

uzasadniającej

istnienie

organizacji

i przyciągającej nowych członków”439.
Analizując powyższe punkty, można zauważyć, że pieniądze są nieodłącznym
elementem,

niezbędnym

dla

istnienia

ugrupowań.

Istnieje

jednak

element

odróżniający je od przedsiębiorstw, ponieważ ich głównym celem nie jest
maksymalizacja zysków z przychodów oraz rozszerzanie ich. Zdobyte fundusze mają
umożliwiać funkcjonowanie i rozwój oraz traktowane są jedynie jako środki do
uzyskania wyżej postawionych celów i ambicji organizacji.
Jak widać, jest wiele dziedzin, które mają wpływ na funkcjonowanie i utrzymanie
stabilizacji w grupie do których potrzebne są pieniądze. Liderzy poszukują więc
możliwie najwięcej sposobów na ich zaoszczędzenie, jednym może być nic innego jak
werbowanie „sierot” do swoich szeregów. Dziecko nieposiadające rodziny bez
sprzeciwu, a wręcz z ogromna chęcią pójdzie za człowiekiem oferującym mu
zainteresowanie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz przebywanie w grupie zarówno
starszych, jak i rówieśników. Porównując swoją dotychczasową egzystencję, widząc
jak radykalne zmiany na lepsze przynosi życie w danej społeczności, przywiązuje się
do otaczających go osób, które z biegiem czasu uważa za własną rodzinę, natomiast
miejsce, w którym przebywa za dom. Nie trudno jest się dziwić, że tak młoda osoba,
439 K. Liedel, Terroryzm. Anatomia Zjawiska, Warszawa 2006, s. 53-54.
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z ogromną zdolnością przywiązywania się do ludzi, jest w stanie bez zastanowienia
oddać życie za ich racje i poglądy. Cena za wyszkolenie dorosłego terrorysty jest
o wiele wyższa niż za „zakup” młodego męczennika, dlatego też coraz częściej
organizacje decydują się na zapłatę dla rodzin. W rejonach gdzie panuje ubóstwo oraz
brak perspektyw na życie chęć zdobycia dużej ilości pieniędzy jest ogromna, jednak
na jak wiele wyceniane jest życie własnego dziecka? Czy życie ludzkie można ocenić
miarą pieniądza? Jak się okazuje, poświęcenie członka rodziny w zamian za dostatek
to realny obraz, który można dostrzec w niektórych społeczeństwach. W artykule „Rola
dzieci w strategii działania islamskich organizacji terrorystycznych” możemy wyczytać,
iż według niektórych źródeł śmierć palestyńskiego dziecka jest warta ok. 2 tyś.
dolarów, a zranienie, np. w czasie zrzucania granatu lub nieudanego zamachu - 300
dolarów. Inne źródła podają, że ceny wahają się nawet od 500 dolarów za odniesione
rany, przez 1 tyś. w razie kalectwa do 10-25 tyś. dolarów dla rodziny każdego
palestyńskiego męczennika- zamachowca- samobójcy440. Dane przekazane przez
Ministra Spraw Wewnętrznych Pakistanu mówią, iż terroryści kupują dzieci
w regionach, gdzie panuje ubóstwo, a rodziny wielodzietne żyją w skrajnych
warunkach. Za dziecko, które najprawdopodobniej zostanie zmuszone do wykonania
samobójczego zamachu, werbujący są w stanie zapłacić od 500 do 25 tysięcy dolarów.
Rodziny, które oddają najmłodszych w ręce terrorystów w większości przypadków nie
zdają sobie sprawy z tego, jaką rolę w grupie ma odegrać ich potomek441. Talibowie
przeliczają życie dziecka w kwotach wahających się pomiędzy 7-14 tyś. dolarów
uzależniając cenę od tego na kiedy potrzebny jest zamachowiec oraz w jakim czasie
ma wykonać zadanie442. Zgodnie z innymi źródłami informacji Baitullah Mehsud, były
przywódca talibańskiego ugrupowania zbrojnego, za przeszkolone już do zamachów
dzieci żądał kwot od 6 tyś. do 12 tyś. dolarów443.

440 M. Adamczuk, Rola dzieci w strategii działania islamskich organizacji
terrorystycznych, s.116.
441 Zob. Dzieci narzędziem w rękach terrorystów, dostępne w Internecie:
http://tvp.info/informacje/swiat/dzieci-narzedziem-w-rekach-terrorystow/677168, [data
dostępu: 18.03.2016].
442 Zob. The Taliban Schools for Child Suicide Bombers, dostępne w Internecie:
http://barenakedislam.wordpress.com/2010/06/30/the-taliban-schools-for-childsuicide-bombers/, [data dostępu: 19.03.2016].
443
Zob.
Terroryści
kupują
dzieci
do
zamachów,
[w:]
http://kobieta.onet.pl/dziecko/terrorysci-kupuja-dzieci-do-zamachow/knhbv,
[data
dostępu: 19.03.2016].
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Powodów, dla których rodzice sprzedają własne dzieci w ręce obcych ludzi jest
wiele, od chęci wzbogacenia się do niezdolności utrzymania czy wychowania potomka.
W kwietniu 2007 roku ojciec sprzedał Al-Kaidzie w Iraku swojego 13-letniego,
upośledzonego umysłowo syna za 10 tyś. dolarów, uznając go za zbyt duże obciążenie
dla rodziny. Wpajano chłopcu, ze lepiej będzie jeśli poświęci swoje życie dla kraju
i Allaha, natomiast bojownicy obiecywali, że wkrótce dołączy do swojej zmarłej matki
w niebie444. Zastanawiając się nad problemem możemy jednak zauważyć, iż
w naszym „cywilizowanym” świecie pomimo wychowania w przekonaniu o ogromnej
wartości jaką jest rodzina, można napotkać przypadki porzucenia, bicia, zaniedbania
czy też zabijania niemowląt bądź kilkuletnich dzieci co sprawia, że z przykrością można
stwierdzić, iż niektóre jednostki zaczynają kroczyć w stronę tego właśnie okrucieństwa
i uprzedmiatawiania życia ludzkiego. Krzywda wobec nieletnich od zawsze wzbudzała
sprzeciw oraz negację społeczeństwa, a żadne argumenty takie jak bieda, czy
niezdolność zapewnienia warunków nie były i nie będą w stanie usprawiedliwić
wyceny życia niewinnego człowieka.

3.2.

Werbowanie i rekrutacja dzieci poprzez wyszukiwanie

,,słabych jednostek"
Werbowanie jest jednym z początkowych etapów rekrutacji i szkolenia nowych
wojowników. Stadium wyszukiwania potencjalnych terrorystów to podstawa do
utworzenia dobrze zorganizowanej, podporządkowanej ideom grupy. Jak już
wcześniej zostało wspomniane, młodzi ludzie są doskonałym „materiałem” nadającym
się do kształtowania ich osobowości, stąd też coraz więcej organizacji terrorystycznych
decyduje się na wcielanie dzieci do swoich szeregów.
W celu sprecyzowania definicji terroryzmu literatura podmiotu przedstawia
charakterystyczne kryteria określające tę formę walki:


używanie lub groźba użycia przemocy bez barier natury humanitarnej;



postrzeganie siły w rodzajach technik działania;



ukierunkowanie na uzyskanie rezultatów psychologicznych, czyli pretendowanie do
rozpowszechnienia poczucia strachu, zagrożenia oraz zamętu;
444 Zob. Sacrificing Mentally Handicapped Children for Jihad, dostępne w Internecie:
http://www.realclearreligion.com/index_files/9b87e7fcb994e41e9b8685de8c65082639.html, [data dostępu: 19.03.2016].
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konspiracja

struktur

i działań

organizacji

wraz

z równoczesną

chęcią

rozpowszechnienia sprawy bądź przekonań, o które prowadzona jest walka;


dwoiste wyobrażenie rzeczywistości i konfliktu, zbudowane na założeniu „my- oni”,
„dobro- zło”;



przekonanie o ważności celu bądź idei itp., determinujące bezwzględność prób ich
zrealizowania;



dążenia do wpływania na państwa lub organizacje międzynarodowe w celu zmiany
ich polityki;



działalność zamierzona i zorganizowana;



postępowanie mające charakter propagandowy i symboliczny z wykorzystaniem
środków masowego przekazu;



uderzenia na obiekty cywilne;



systematyczne i niejednokrotnie długotrwałe aranżowanie akcji, nastawione na
rezultat w postaci efektu zaskoczenia, oraz towarzyszące przy tym infiltracja
wrogiego terytorium, jego identyfikacja i rozszyfrowanie słabych stron445.
Dzieci, które zostają wprowadzone w działalność terrorystyczną, należy podzielić

na dwie główne grupy. Jedną z nich reprezentują jednostki z rodzin „problemowych”,
gdzie często spotykanym zjawiskiem jest ubóstwo i przemoc. Nieletni wywodzący się
z domów o zaniżonej hierarchii wartości, gdzie nierzadko priorytetem jest zapewnienie
bytu rodzinie na kolejne dni bądź też wychowywanie poprzez agresję, której często
towarzyszy

także

alkohol.

W zderzeniu

z codziennym

życiem

nieletnich

wychowujących się w ów domach perspektywa dostatniego życia z dala od zgiełku
i głodu staje się bezkonkurencyjną ofertą. Na potencjał przyszłego młodocianego
przestępcy wpływa również towarzyszący wielu nastolatkom bunt i rozgniewanie
spowodowane

niezadowoleniem

z dotychczasowego

życia

oraz

chęć

zademonstrowania swojej złości. Doskonałym „materiałem” do kształtowania stają się
bardzo często dzieci osierocone, niemające rodziny, a także szczęśliwego
dzieciństwa. To właśnie w tych jednostkach najłatwiejsze jest zaszczepienie niechęci
do życia oraz wyłączenie instynktu samozachowawczego każącego bronić się przed
śmiercią, ponieważ młoda osoba, która czuje się odrzucona od społeczeństwa, nie
widzi dalszego sensu swojego istnienia446. Kolejną grupę tworzą przedstawiciele
445 S. Kosmynka, Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na
przykładzie organizacji Al- Kaida, Łódź 2012, s. 81-82.
446 P. Piotrowski, Zjawisko rekrutowania i wykorzystywania dzieci, [w:] e-terroryzm
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przeciwstawnego obrazu rzeczywistości, do której zalicza się tzw. „normalne” rodziny.
W przedstawionym schemacie domowej zbiorowości niejednokrotnie dostrzec można
skupienie się rodziców na swoim życiu zawodowym oraz pogodni za pieniędzmi.
Kilkuletnie dzieci podczas pobytu rodziców poza domem pozostają pod nadzorem
opiekunek, natomiast nastolatkowie bywają pozostawieni sami sobie, co powoduje
wychowywanie się młodych introwertyków zamykających się we własnej przestrzeni,
niepozwalających dotrzeć do swoich myśli. Osoby te w wielu przypadkach
podświadomie czują potrzebę zwrócenia na siebie uwagi, większego zainteresowania,
co jest w stanie zaoferować im członkostwo w grupie zorganizowanej. Dużą część
terrorystów stanowią osoby wykształcone wychowane w zamożnych rodzinach,
nierzadko studiujących na zachodnich uniwersytetach, jednakże poddające się
wpływom osób rekrutujących447.
Dla dokładnego rozpatrzenia problemu należy odpowiedzieć na zagadnienie, kim
są wyszukiwane przez terrorystów „słabe jednostki”. W dokonaniu wspomnianej
analizy pomocne będą postawione w literaturze Johna Horgana pytania dotyczące
uwarunkowań które powodują, że człowiek staje się terrorystą. Najistotniejsze z nich
to:


Co powoduje w ludziach chęć przyłączenia się do grupy o charakterze
terrorystycznym?



Jak wygląda proces kształtowania zaangażowania tych jednostek w obrębie
grupy?



Jakie role bądź zadania zostają przydzielane nowym uczestnikom ?



Jak oraz z jakiego powodu statusy członków grup ulegają zmianie?



Jak i dlaczego następuje proces „asymilacji” wartości i norm przyjętych przez
grupę?



Jak wygląda proces radykalizacji wewnątrzgrupowej?



Do jakiego rodzaju interakcji dochodzi pomiędzy członkami, czy oraz w jaki sposób
mają oni wpływ na swoje otoczenie?



Dlaczego rezygnacja z uczestnictwa w grupie bądź przejście do innego rodzaju
form walki, bez użycia siły, jest tak trudne448?

Wrzesień 2015, nr.9., rok. IV, s. 47
447 Tamże, s. 108.
448 J. Horgan, Psychologia …, s.101-102.
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Ważnym aspektem podczas odpowiedzi na pytania postawione wyżej, jest wzięcie
pod uwagę komentarzy ludzi, które do tego typu grup należały bądź też do tej pory
należą. Napotkanie takich osób wydawałoby się surrealistyczne, jednak autorowi
książki „Psychologia terroryzmu” udało się zaaranżować wywiad z członkiem
Tymczasowej IRA. Mężczyźnie zostało postawione pytanie „Dlaczego przyłączyłeś się
do IRA?” Oto fragment jego wypowiedzi:
„Wyrastałem w apolitycznej rodzinie. Moja matka głosowała na republikanów, ale
to wszystko. Mój ojciec nie angażował się w politykę i rzadko kiedy głosował,
a przynajmniej, jak przypuszczam, nie w spójny sposób. Myślę, że prawdopodobnie
mój pierwszy kontakt z tym miał miejsce tak naprawdę wtedy, gdy chodziłem do szkoły
podstawowej. Zawsze niesamowicie interesowałem się historią Irlandii i trwało to przez
kilka lat, aż do szkoły średniej. Historia, której wtedy nas uczyli, była fascynująca.
Uczenie się o Brianie Boru, ucieczce Hrabiów, aż do powstania w 1916 r. Zawsze
niesamowicie interesowałem się historią tego wszystkiego, ale dopiero kiedy pojawiły
się kłopoty w sześciu hrabstwach, wtedy… okazało się… jak sądzę na pewno, tak czy
owak, okazało się, że stałem się coraz bardziej… zaangażowany. No, naprawdę tak
myślę, nasze rozumienie konfliktu, lub nasze upolitycznienie, jest czymś, co rośnie i co
dalej wzrasta w różnych aspektach naszego życia. I wiem, że to się zmienia, ale dla
mnie tak czy owak, widok B. Specials [paramilitarnej rezerwy policyjnej w Irlandii
Północnej] oraz RUC [Royal Ulster Constabulary, siły policyjne w Irlandii Północnej]
bijących nacjonalistów na ulicach w Derry był ważnym czynnikiem, który skłonił mnie
do przyłączenia się do ruchu republikańskiego. Kiedy zacząłem chodzić na marsze
republikańskie, rzeczy takie jak te wzbudzały moje pewnego rodzaju zaangażowanie,
poruszając

moje

sumienie.

z pewnością

przekształciło

się

ono

później

w zaangażowanie, do pokazania którego stałem się wtedy gotów. Więc minęła chwil,
ale tak, zaangażowałem się potem jako republikański, eee… aktywista. Dla mnie
terrorysta to brzydkie słowo i z pewnością ja nie… ani nigdy nie uważałem siebie za
terrorystę, ale eee… pozostaję aktywistą do dnia dzisiejszego. Ale to powiedziawszy,
zawsze czułem, że ta początkowo emocjonalna sprawa rozwinęła się w jakim sensie
w większe rozumienie tego, o co chodzi w tej całej walce. I także to, że nie
reagowałbym teraz aż tak emocjonalnie, jak przedtem… teraz jest to głębsze, jeśli
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wiesz co… jeśli mnie rozumiesz. Myślę, że jest to coś, co nadal rozwija się,
powiedziałbym, nawet dzisiaj”449.
Według Stanisława Kosmynki można wyszczególnić kilka najważniejszych
czynników, które maja wpływ na analizę „wskaźników predyspozycji” osób do
przynależności do ugrupowań terrorystycznych:


„Doświadczenia indywidualne w zakresie partycypacji początkowej, socjalizacji
antycypacyjnej do grupy: udział w manifestacjach rzucanie kamieniami, inne
„lekkie” formy przemocy, percepcja antagonizmu, internalizowane jego obrazu pod
wpływem socjalizacji ze strony „znaczących innych”, określone sposoby
postrzegania walki itp.



Doświadczenia zbiorowe społeczności, do której przynależy i z którą się
identyfikuje jednostka, dotkniętej niesprawiedliwością, prześladowaniem, agresją,
rozmaitymi formami ekskluzji i ekterioryzującej to poczucie za pośrednictwem osób
rekrutujących do organizacji terrorystycznej.



Odczucie wspólnoty, płynącej z przynależności do grupy, która zapewnia zaplecze
ideowe, dostarcza oparcia i sposobów, dzięki którym możliwe jest działanie na
rzecz praktycznej realizacji celów sprawy. Jest to ważne z perspektywy
podwyższenia statusu i prestiżu jednostki.



Stopień i charakter socjalizacji do terroryzmu, który wpływa na wymiar radykalizacji
i ekstremizmu, jak również na akceptację przez grupę nowego członka. Dotyczy to
także określenia przez grupę (jej liderów i rekrutujących) profilu odpowiedniego
kandydata do realizacji misji. Tak np. praktyką Hamasu lub Islamskiego Dżihadu
było typowanie na męczenników, tzn. wybieranie do samobójczych ataków,
niezamężnych mężczyzn mniej więcej dwudziestoletnich, bez zobowiązań
rodzinnych.



Poczucie frustracji i rozczarowania, wynikające z indywidualnych doświadczeń i
położenia zbiorowości, z którą jednostka się identyfikuje. Może ono skutkować
powolną ewolucją strategii walki- od metod pacyfistycznych aż po akceptacje
przemocy”450.
Biorąc pod uwagę badany wyżej problem, można zauważyć iż mimo wielu prób,

podejmowanych przez specjalistów, niemożliwe jest dokonanie dokładnej interpretacji

449 Tamże, s. 105-106.
450 S. Kosmynka, Od Boga…, dz. cyt., s.109-110.
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osoby podatnej na manipulację terrorysty. Z badań wynika, iż mogą być to ludzie
pochodzący z rodzin ubogich, których motywacją staje się rządza pieniędzy, jednakże
nie jest to regułą, gdyż wśród zamachowców można odnaleźć takich, którym
w dzieciństwie niczego nie brakowało. Terroryści to zarówno jednostki bez
wykształcenia, jak i uczeni. Bywa też, iż to właśnie szkoła zaszczepia w młodych
ludziach zalążek idei, która po procesie radykalizacji staje się niebezpieczna dla
społeczeństwa, tak jak w wymienionym przykładzie członka Tymczasowej IRA.
3.3.

Proces szkolenia

Rekrutacja i wybranie odpowiednich jednostek to bardzo istotny element w
organizacji grupy terrorystycznej, jednak aby człowiek był zdolny do wykonania
zamachu, przełamania własnych barier i słabości, potrzebne jest odpowiednie
przygotowanie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. O niezmierzonych efektach
doskonale zaplanowanej manipulacji, wiadome jest nie od dziś. Już od wielu wieków
liderzy grup doskonalą się w coraz to lepszych metodach wywierania wpływu, czego
przykładem jest legenda o Asasynach, która została zapisana przez Marco Polo. Oto
jej fragment: „Starzec z gór, będący jednocześnie przywódca Asasynów na fedainów
miał wybierać młodocianych chłopców w wieku 12-20 lat, którzy przechodzili
odpowiednie szkolenia dotyczące sztuk walki oraz zabijania. Po ukończonym treningu
nastolatkowie mogli dostać się do ogrodu”451. „[Starzec] kazał podawać im napój
z opium, po którym natychmiast usypiali. Następnie kazał ich przenosić we śnie do
tego ogrodu i obudzić. Obudzeni młodzieńcy, widząc się w ogrodzie i oglądając te
wszystkie rzeczy, o których mówiłem, sądzili się naprawdę być w raju. Zaś damy
i dziewice cały dzień spędzały z nimi, grając i śpiewając, i oddając się wszelakim
rozkoszom; czynili z nimi wedle swej woli. Tak tedy owi młodzieńcy mieli wszystko,
czego dusza zapragnie, i z własnej woli nigdy by z tego ogrodu nie wyszli”452.
Następnie chłopcom ponownie podawano napój oraz przenoszono z powrotem, po
czym, gdy się przebudzili byli wzywani przez Starca453.
„Starzec zapytywał, skąd by przybywali, oni zaś odpowiadali, że z raju.

451 Zob. Asasyni - Fanatyczni mordercy, dostępne w Internecie: http://www.
religie.424.pl/asasyni-fanatyczni-mordercy,2281,article.html,
[data
dostępu:
20.04.2016].
452 Tamże.
453 Tamże.
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i opowiadali, że zaprawdę raj ten jest taki właśnie, jakim go przyobiecał Mahomet
naszym przodkom. I mówili o wszystkim, co się tam znajduje (...). Zaś inni, którzy tam
nie byli, słuchając ich, pałali pragnieniem dostania się do tego raju i gotowi byli na
śmierć, aby tylko tam mogli pójść i wzdychali do dnia, kiedy tam wejdą”454.
To właśnie dzięki tym metodom mężczyzna mógł wysyłać młodzieńców na misję,
wiedząc, iż wykonają przydzielone zadania bez skrupułów w zamian za życie
w dostatku w raju455.
„I tak, gdy Starzec chciał zabić jakiegoś panującego lub innego człowieka, wybierał
kilku spośród swych asasynów i wysyłał ich tam, dokąd chciał, wmawiając w nich, że
pragnie wysłać ich do raju (...) i ci, którzy taki rozkaz otrzymali od Starca, czynili to
chętniej niż cokolwiek innego i wyruszali (...) gotowi umrzeć wraz z wrogami władcy,
gardząc doczesnym życiem. z tego powodu nad całą okolicą władał strachem i grozą
jak tyran. w ten sposób nie uszedł śmierci żaden człowiek, jeśli sobie tego Starzec
z Gór życzył”456.
Rycina 18.
Szkolenie dzieci

Źródło: P. Piotrowski, Zjawisko rekrutowania i wykorzystywania dzieci, [w:] e-terroryzm,
Wrzesień 2015, nr 9, rok. IV, str.44.
454 Tamże.
455 Tamże.
456 Tamże.
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Obecnie szkoleniowcy także przywiązują ogromną wagę do wpojenia młodym
rekrutom odpowiednich według nich wartości, dzięki którym śmierć stanie się
„błogosławieństwem”. Jest to jeden z ważniejszych aspektów podczas szkolenia.
Dzięki odpowiednio przekazanym ideom dzieci czują się częścią czegoś większego
niżeli tylko grupy rówieśników. Liderzy grup nadal skupiają się na podkreślaniu
niebotycznej wartości, jaką jest obiecywany raj. W 2002 roku jedna z palestyńskich
telewizji przeprowadziła wywiad z dwoma dziewczynkami w wielu 11 i 13 lat – Wallą
i Yusrą, najczęściej podkreślanym przez dzieci sformułowaniem było pragnienie bycia
szahidkami oraz obiecany raj457:
„Dziennikarz – Opisujecie szahadę jako coś wspaniałego, czy naprawdę myślicie,
że to jest piękne?
Walla – Szahada jest bardzo, bardzo piękna. Każdy gorąco pragnie szahady. Co
może być lepsze niż pójście do raju?
Dziennikarz – Co jest lepsze, pokój i pełne prawa dla Palestyńczyków, czy
szahada?
Walla – Szahada. Osiągnę swój cel, kiedy zostanę męczenniczką.
Yussra – Oczywiście szahada jest wspaniałą rzeczą. My nie chcemy tego świata,
my chcemy życia po śmierci. Korzystamy nie z tego życia, ale przyszłego...Dzieci
w Palestynie zaakceptowały szahadę i moja śmierć przez nią jest bardzo dobra. Każde
palestyńskie dziecko, kiedy ma już dwanaście lat mówi: o Boże, chciałbym zostać
męczennikiem.
Dziennikarz – Chciałbym cię zapytać. Czy kochasz śmierć?
Yussra – Oczywiście. Jest różnica pomiędzy śmiercią a szahadą.
Dziennikarz – Mnie chodziło o fizyczną nieobecność, bo tym jest śmierć, Czy
kochasz śmierć?
Yussra – Żadne dziecko nie kocha śmierci. Dzieci palestyńskie zaakceptowały
pojęcie szahady i śmierć poprzez nią jest czymś dobrym”458.
W Palestynie indoktrynacja dzieci zaczyna się już od najmłodszych lat. W szkołach
do których trafiają uczy się nie tylko poprzez słowne przekazywanie informacji, ale
również przez zabawy w szahida, gry, filmy, zdjęcia, czy wszelakiego rodzaju
457 M. Zimny, Zabawa w męczennika. Dzieci w terroryzmie, dostępne w Internecie: eterroryzm, Lipiec- Sierpień 2015r., nr.7-8, rok IV., str.19-20.
458 Tamże.
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opowieści odnoszące się do męczeństwa. Dużą popularnością cieszą się odpowiedniki
europejskich kolonii dla dzieci. Są nimi obozy organizowane przez organizacje Hamas.
„Kiedy nastolatkowie z krajów europejskich jadą na kolonie, ich rówieśnicy z krajów
arabskich uczą się strzelać i podkładać bomby na obozach organizowanych przez
Hamas”459.
Rycina 19.
Obóz szkoleniowy Hamas

Źródło: http://izrael.org.il/fotoreportae/2422-terrorystyczne-obozy-dla-dzieci-ze-strefygazy.html, [data dostępu: 20.04.2016].

Wspaniałe, piaszczyste plaże Strefy Gazy, krystalicznie czysta woda, rześka woń
śródziemnomorskiej bryzy, szum fal, a w tle słychać głosy roześmianych dzieci.
Wydawać by się mogło, iż jest to opis wymarzonych wakacji. Jednak to tylko
perfekcyjnie zachowane pozory. Już po raz kolejny do mediów docierają informację
o kolejnym zorganizowanym przez Islamski Dżihad wyjeździe na „wakacje”
przeznaczonym dla palestyńskich dzieci. W programie obozu przewidywane są między
innymi

lekcje

dotyczące

bohaterskich

czynów

zamachowców-

samobójców,

odwiedziny rodzin męczenników, modlitwy w meczetach, zajęcia sportowe, nauka
strzelania, czy także kazania mówiące o nieuchronnym zniszczeniu Izraela oraz

459 Zob. Obóz letni - tak szkolą małych terrorystów, dostępne w Internecie:
http://facet.interia.pl/obyczaje/news-oboz-letni-tak-szkola-malych-terrorystow,nId,146
9389#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome,
[data
dostępu: 20.04.2016].
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zagładzie Żydów460.
Rycina 20.
Obóz szkoleniowy Hamas 2

Źródło: http://izrael.org.il/fotoreportae/2422-terrorystyczne-obozy-dla-dzieci-ze-strefygazy.html, [data dostępu: 20.04.2016].

Swoje obozy organizuje również wcześniej wspomniany Hamas. Są one
przedsięwzięciem na większą skalę. Podczas wyjazdu szkoleniom zostają poddane
dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Zajęcia prowadzone przez ugrupowanie nie polegają
jedynie na teoretycznych wykładach i naukach o Islamie, Allahu, czy bohaterskich
szahidach. Oprócz wysiłkowych zajęć fizycznych przygotowujących kondycję oraz
uodparniających ich na stres i ból, podczas obozu członkowie przechodzą przez
szkolenie paramilitarne oraz naukę musztry. Nieodłącznym elementem staje się także
zapoznanie z bronią czy ładunkami wybuchowymi. Dzieci poznają ich budowę, uczą
się właściwego montowania, a także zostają przygotowani do poruszania się po
terenie zurbanizowanym461.

460 Zob. Terrorystyczne obozy dla dzieci ze Strefy Gazy, dostępne w Internecie:
http://izrael.org.il/fotoreportae/2422-terrorystyczne-obozy-dla-dzieci-ze-strefy-gazy.
html, [dostęp z 20.04.2016].
461 Zob. Obóz letni …, dz. cyt.
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Rycina 21.
Obóz szkoleniowy Hamas 3

Źródło: http://facet.interia.pl/obyczaje/news-oboz-letni-tak-szkola-malychterrorystow,nId,1469389#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome,[
data dostępu: 20.04.2016].

Kolejnymi obozami na terrorystycznej mapie świata są te organizowane przez tzw.
Państwo Islamskie. Jeden z takich obszarów został zarejestrowany w Iraku, gdzie
udało się dotrzeć reporterce „The Times”. Kobieta trafiła do miejsca, w którym
znajdowały się uwolnione dzieci, przebywające wcześniej w obozach szkoleniowych
ISIS. Według zeznań chłopców „edukacja” młodych terrorystów odbywała się w szkole
podstawowej w Tel Afar - mieście położonym w północnej części Iraku. „The Times”
zacytował wypowiedź jednego z uwolnionych chłopców:
„Oni uczyli, jaki jest najlepszy sposób obcinania głowy, w który punkt na szyi
powinniśmy kierować ostrze” - podczas swojej wypowiedzi wskazał punkt na gardle.
Opowiadał również o innych metodach nauki, jakimi były między innymi nagrania video
obrazujące obcinanie głów, po których obejrzeniu chłopcy poprzez pozorowanie
zabijania kolegów, mieli uczyć się doskonalenia owych metod morderstwa”462.
Wśród wymienionych szkoleniowców w mediach można przeczytać także o AlKaidzie, podejrzewanej o wykorzystywanie syryjskich bojowników dla własnych
korzyści. Jak informuje „New York Times”, grupy te po przejściu specjalistycznych
szkoleń, które zapewnia im organizacja, mogłyby w przyszłości stwarzać zagrożenie

462 Tamże.
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bezpieczeństwa zarówno Europy, jak i USA. Portal cytuje w swoim artykule również
wypowiedź szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej- Johna O.
Brennana, mówiącego: „obawiamy się, że Al-Kaida wykorzystuje Syrię do szkolenia
terrorystów i budowania podstaw do prowadzenia operacji na szeroką skalę” 463.
Istnieje wiele państw oraz organizacji oskarżanych o organizację obozów
szkoleniowych, wśród podejrzanych znaleźć można także takie kraje jak Pakistan464,
czy Gruzja465. Ogromna propaganda trwa również w udostępnianych przez
ugrupowania terrorystyczne filmach mających na celu ukazanie, że każde wyszkolone
dziecko wypełni swoje zadanie bez żadnych skrupułów. Jeden z takich filmów został
opublikowany przez Al- Khayr. Początkowe kadry obrazują miejsce szkolenia młodych
chłopców w wieku szkolnym, którzy uczą się o Islamie oraz poznają Koran. Następnie
z grupy wyznaczeni zostają młodzi wojownicy mający wykonać wyroki na
„niewiernych” podczas zadań w terenie. Uwidoczniony jest moment, kiedy pierwszy
z nich zakłada na twarz maskę, otrzymuje od swojego nauczyciela broń oraz wyrusza
na rozpoznanie po wyznaczonym obszarze. W pierwszym z miejsc napotyka młodego
mężczyznę, klęczącego i związanego. Chłopiec z premedytacją oddaje strzał prosto
w głowę, po nim zaś jeszcze dwa. W dalszej kolejności dochodzi do zamiany, dziecko
przekazuje kominiarkę i pistolet rówieśnikowi, natomiast ten po chwili poszukiwań
znajduje skazanego oraz podobnie jak jego poprzednik wykonuje strzał. W kolejnych
minutach czterech chłopców dokonuje morderstw na ofiarach, które według członków
organizacji dopuściły się przestępstw. Ostatnie dziecko zamiast broni używa noża
i z bezwzględnością podcina mężczyźnie gardło. Każda z ofiar jest związana
i bezbronna, a sceny nagrania w dokładnych i przemyślanych fragmentach ukazują
ich śmierć. Ten propagandowy film jest odzwierciedleniem tego, do jak okrutnych
czynów liderzy grup są w stanie przekonać bądź zmusić członków organizowanych
szkoleń466.

463 Zob. W. Rogacin, Irak: Państwo Islamskie szkoli małych terrorystów. "Będziecie
żołnierzami
ISIS
w Rzymie",
dostępne
w
Internecie:
http://www.polskatimes.pl/artykul/4712560,irak-panstwo-islamskie-szkoli-malychterrorystow-bedziecie-zolnierzami-isis-w-rzymie,id,t.html, [data dostępu: 22.04.2016].
464Zob. ABC News: w Pakistanie szkolą się terroryści z Europy, dostępne w
Internecie:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,5337727,ABC_News
__W_Pakistanie_szkola_sie_terrorysci_z_Europy.html, [data dostępu: 22.04.2016].
465 Zob. Rosja: w Gruzji szkoleni są terroryści, dostępne w Internecie:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,7459837,Rosja__w_Gruzji_szkole
ni_sa_terrorysci.html, [data dostępu: 22.04.2016].
466 Materiał pochodzący ze źródeł prywatnych.
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Kolejne wstrząsające nagranie, krążące w mediach społecznościowych, pochodzi
z islamistycznego obozu szkoleniowego dla dzieci. Oglądając poszczególne kadry,
w słowach oraz czynach młodych wojowników można dostrzec ogromna determinację,
oddanie oraz bezwzględność w działaniach dążących do obrony wpojonych im
priorytetów. W ostatnich ujęciach pokazana zostaje wypowiedź jednego z nieletnich
członków szkolenia: „to szkoleniowy obóz. Uczymy się tu szlacheckiego Koranu,
języka arabskiego, tadżwinu i szariatu. Mamy zamiar Cię zabić, w imię Allaha
będziemy was zabijać”467.
Następny film ukazany został przez organizację Being Slaughtered Silently,
zajmującą się dokumentacją zbrodni dżihadystów. Obrazuje kilkuletniego chłopca
poruszającego się po mieście Rakka, uczącego się obsługi broni, ataku oraz uniku
przed ostrzałem468.
Tego typu sceny występują także na innych obszarach świata, nie tylko
w państwach przesiąkniętych religią muzułmańską. Jedno z wielu następujących
nagrań zostało zmontowane w Donbasie, gdzie na przedstawionych scenach kilkuletni
chłopcy rzucają granatami odłamkowymi RGD-5. Przeciętny dorosły żołnierz potrafi
rzucić nim na odległość ok. 40 metrów, natomiast wybuch zabija w promieniu 5 metrów
od jego centrum469.
Proces szkolenia przyszłych zamachowców jest dla liderów grup niezwykle
istotnym elementem. To właśnie wtedy, podczas pobytu na obozie czy codziennym
życiu wśród swoich promotorów, umysł dziecka jest przeistaczany w umysł przyszłego
terrorysty. Podczas nauki i walk nieistotne stają się dotychczasowe dziecięce zajęcia.
Zaczynają kształtować się nowe priorytety, wyznania oraz idee za które po
odpowiednio przeprowadzonym szkoleniu, młody wojownik będzie w stanie oddać
własne życie. Natomiast dla tych, którzy nie są w stanie wyłączyć własnego myślenia
oraz podążać za głosem tłumu, codziennością staje się wywieranie wpływu poprzez
zadawanie bólu, cierpienie psychiczne, pozbawianie człowieczeństwa oraz nierzadko

467
Zob.
Dziennik
Narodowy,
dostępne
w
Internecie:
Facebook,
https://www.facebook.com/DziennikNarodowy/videos/1125776790780350/,
[data
dostępu: 22.04.2016].
468 Zob. Tak islamscy terroryści szkolą dzieci w zabijaniu, dostępne w Internecie:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Tak-islamscy-terrorysci-szkola-dzieci-wzabijaniu,wid,17009817,wiadomosc.html?ticaid=116e15, [data dostępu: 22.04.2016].
469 Zob. Terrorysta uczy dzieci jak rzucać granaty z krzaków konopi, dostępne w
Internecie:http://kresy24.pl/72472/szkolenie-patriotyczne-w-donbasie-terrorysta-uczydzieci-rzucac-granaty-bojowe-z-krzakow-konopi/, [data dostępu: 24.04.2016].
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substancje

psychoaktywne

pozwalające

na

łatwą

manipulację.

Dla

grup

terrorystycznych jest to etap kształtowania nowego pokolenia, czyli „marionetek”
przygotowanych by poświęcić się w imię ich zasad, wbrew jakimkolwiek wartościom
moralnym, zaś z punktu widzenia świata zachodniego – „ pokolenia straconego”.
3.4.

Kazus Europa, łatwość manipulacji oraz nawiązywania kontaktów

poprzez znalezienie wspólnego języka z młodzieżą na podstawie gier, filmów itp.
Przez wiele lat, pomimo istniejącego problemu werbunku kobiet i dzieci w szeregi
organizacji, problem ten na arenie międzynarodowej był bagatelizowany. Poprzez
zamykanie oczu i odwracanie głowy w drugą stronę, usprawiedliwiając swoją
obojętność zwrotami „nas to nie dotyczy”, „takie jest ich prawo”, świat dawał
powszechne przyzwolenie zaistniałym sytuacjom. Dopiero teraz, w momencie kiedy
fala islamu zaczyna w sposób namacalny zalewać zachód, rządy państw zaczynają
odczuwać niepokój. Jednak czy na polemikę nad tym nie jest zbyt późno? Przywódcy
organizacji terrorystycznych w tej kwestii wyprzedzili naszą cywilizację o krok do
przodu. Poprzez nawiązywanie kontaktów, czy manipulację medialną w wielu
Europejczykach, ale także mieszkańcach innych krańców świata, odnaleźli
sprzymierzeńców. Ludzi, którzy są w stanie pozostawić swoje doczesne życie w imię
islamu. Skoro więc deklarują oni gotowość do opuszczenia Europy, by poświęcić się
za obce im do tej pory wyznanie, dlaczego więc nie mieliby zacząć wspierać ruchy
islamistyczne dążące do zawładnięcia kontynentem? W tej kwestii istotnym
czynnikiem, który powinno się rozważyć jest propaganda. Należy zadać pytanie, w jaki
sposób tak odległe kulturowo i etnicznie organizacje są w stanie przekonać setki osób
do walki po swojej stronie?
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Rycina 22.
Wykorzystywanie środków masowego przekazu

Źródło: M. El Ghamari, Cool Jihad, książka w trakcie wydruku, str. 187.

Media społecznościowe wciąż rozbudowują zakres swoich możliwości, przez co
zmienia się również ich znaczenie. Jedną z ról jaką pełnią portale skupiające
społeczność jest funkcja integracyjna. Podczas rejestracji na stronie internetowej
nieistotna jest kwestia wyznania, płci, czy ugrupowania politycznego do jakiego należy
dana jednostka. Żadna z tych informacji nie dyskwalifikuje nas w założeniu swojego
profilu. Dołączyć do portalu mogą niemal wszyscy: od przeciętnych użytkowników
poszukujących znajomych wśród rówieśników, osób publicznych chcących uzyskać
większe grono fanów, z którymi będą mogli w szybki sposób dzielić się najnowszymi
informacjami ze swojego życia do firm bądź instytucji chcących osiągnąć większą
popularność lub tez renomę poprzez reklamę.
Uczestników życia publicznego toczącego się w sieci można by poszukiwać oraz
wymieniać długo. Dotychczasowa wymiana wiadomości pomiędzy grupą znajomych
zamieniła się w miejsca wymiany poglądów rewolucjonistów. Przedstawiona sytuacja
nastąpiła w momencie tak zwanej „arabskiej wiosny”, kiedy to poprzez portal Facebook
działacze partyjni przekazywali informacje dotyczące protestów. Reakcja władz
nadeszła z opóźnieniem, gdyż popularność udostępnianych informacji osiągnęła już
zbyt dużą skalę, zaś działania prewencyjne jakimi było między innymi odcięcie
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Internetu Egipcjanom były bezskuteczne470.
Rycina 23.
Obraz przedstawiający odpowiedź obywateli na odcięcie Internetu przez Egipski rząd

Źródło: https://twitter.com/Anon_GovWatch/status/465009713705271296, [data dostępu:
26.04.2016].

Dzięki swojej popularności portale internetowe stały się podłożem do dyskusji na
forach, komentowania, wyrażania swoich opinii. Zostało stworzone pole pozwalające
na zawieranie interakcji pomiędzy ludźmi, mieszkającymi w różnych regionach państw,
czy nawet świata. Pojawiła się możliwość odpowiedzi oraz bezpośredniego
komentarza upublicznianych informacji. W medialnej walce liczy się pierwszeństwo
rozpowszechnienia najnowszych informacji, ale również ich jakość. Im bardziej
brutalne, drastyczne i pełne szczegółów nagrania, tym większa oglądalność, co za tym
idzie również większa renoma portalu czy stacji telewizyjnej. Wciąż trwa nieustanna
pogoń za coraz to lepszymi materiałami oraz medialna przepychanka. Jednak rozwój
ten niesie za sobą także i wady systemu. To, co w telewizji było poddawane cenzurze,
w dobie rozwoju Internetu staje się ogólnie dostępne. Na taki właśnie rozgłos liczą
organizacje terrorystyczne, manipulując informacjami wypuszczanymi w stronę
zachodu oraz osiągając swój cel, jakim jest zastraszenie. Za przykład można
przedstawić film opublikowany przez ISIS pod koniec 2015 roku, w którym to wysłana
została groźba przed kolejnymi zamachami na kraje popierające walkę z państwem
islamskim471. Kiedy wśród flag dostrzeżono również i nasz symbol narodowy,
informacja ta obiegła niemal wszystkie media. Czyż nie właśnie taki był cel organizacji?

470 M. El Ghamari, Cool Jihad, książka w trakcie wydruku, s.182.
471 Zob. ISIS wypowiada wojnę 60 krajom w tym POLSCE, dostępne w Internecie:
http://www.cda.pl/video/521039cf, [data dostępu: 26.04.2016].
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Wszystkie działania ekstremistów mają być otoczone medialnym szumem oraz
posiadać wydźwięk psychologiczny. Według służb wywiadowczych do sieci
publikowanych jest około 90.tys. w ciągu dnia472. Media stały się narzędziem broni.
Pojawiają się nawet stwierdzania o wzajemnej korelacji zachodzącej między nimi
a terrorystami. Dla stacji telewizyjnej transmitującej przerażające informacje dotyczące
zamachu czy też innego wstrząsającego wydarzenia z minuty na minutę wzrasta
wskaźnik oglądalności, natomiast dla organizacji terrorystycznej staje się to swego
rodzaju reklamą473.
Tak, jak zostało to wcześniej nadmienione, poprzez brak cenzury oraz swobodę
publikacji ponad telewizję, czy radio wysuwa się na prowadzenie Internet. Bez
najmniejszego problemu można odnaleźć na stronach internetowych nagrania
przedstawiające krwawe sceny egzekucji zakładników uprowadzonych z Pakistanu
bądź też Iraku. Strzelaniny, ucinanie głów, zamachy bombowe, czy ataki
przygotowywane krok po kroku z nieodłącznym elementem haseł propagandowych, to
wszystko jest dostępne za pomocą kilku przycisków. Każda z organizacji dąży w tej
dziedzinie do doskonałości, zaś wzorem dla nowicjuszy może być Al- Kaida, której
udało się założyć firmę - Al. Sahab której zadaniem jest przekaz informacji474.
W swojej literaturze M. El Ghamari podkreśla, iż Daesh wykorzystywane formy
propagandy są niezwykle obszernym tematem. Organizacja do swoich celów
wykorzystuje zdjęcia, symbole, czy też hasła skierowane do grona odbiorców tak, by
z każdym kolejnym krokiem przyjmowali przedstawiany punkt widzenia jako swój475.
Podczas interpretacji działań informacyjnych radykalnych islamistów należy
zwrócić uwagę na prowadzone działania w sieci, mające wpływ nie tylko na
społeczeństwo mentalnie związane z religią, lecz także na „ludzi zachodu”. Literatura
wymienia najważniejsze z nich:


Udostępnianie materiałów ukazujących obraz walk widzianych oczami rodzin oraz
ofiar ze szczególnym podkreśleniem poświęcenia w imię deklarowanych wartości,
wydawanych

w formie

stron

internetowych,

postów

na

portalach

społecznościowych lub pism,


Magazyn Inspire - informacje udostępniane wyłącznie poprzez publikacje

472 M. El Ghamari, Cool Jihad, książka w trakcie wydruku, str.169.
473 Tamże, s. 185.
474 Tamże, s. 186.
475 Tamże, s. 191.
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internetowe.

w swoich tekstach nawołuje do wstąpienia w szeregi Al- Kaidy,

rozpowszechniają informację dotyczące zamachów, obsługi i konstrukcji broni,
wydaje poradniki ukazujące możliwość zrobienia bomby w domu a także
przedstawia fotografię męczenników wraz z opisami ich poświęceń i zasług w imię
Boga.
Rycina 24.
Okładka magazynu Inspire

Źródło: M. El. Ghamari, Open Source Jihad Konwent, materiały prywatne M. El. Ghamari.



Magazyn Dabiq- pismo internetowe podkreślające kolosalna rolę

religii, idea

świętej wojny oraz radykalizacja Koranu.
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Rycina 25.
Wybrane okładki magazynu Dabiq

Źródło: M. El. Ghamari, Open Source Jihad Konwent, materiały prywatne M. El.
Ghamari.
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Magazyn Mustaqbal - zamieszczany przez ISIS, skierowany w stronę państw
Dalekiego Wschodu.



Nagrania i artykuły Ad-Dawlah - strona internetowa upowszechniająca filmy,
oświadczenia oraz dane przedstawiane przez Państwo Islamskie.



Portal Jihadology - upublicznianie wszelkiego rodzaju aktywności dotyczących
działań IS.
Rycina 26.
Logo portalu Jihadology

Źródło: http://jihadology.net/, [data dostępu: 26.04.2016].



Amka Magazine - nakierowana w stronę państw Afryki propaganda dotycząca ISIS.



Dar Al-Harb Magazine - pismo nacechowane religijnie, publikowane w języku
angielskim oraz arabskim.



Al-Shamika Magazine - agitacyjne wydania pism poświęconych kobietom,
zawierające zalecenia dotyczące właściwego postępowania muzułmanek.



Al-Kitab media Al-Shabab - bilanse dotyczące IS, wydawane przez zrzeszone
organizacje uznające jego kalifat.



Dar al-Islam - podobnie jak Dar Al-Harb Magazine wydania religijne w języku
angielskim, arabskim a także rosyjskim.



Ihyae Kalikha t- magazyn zajmujący się propagandą polityczną ISIS.



Gaidi Mtaani Kenia - magazyn nacechowany religijnie, publikowany w językach
afrykańskich oraz języku angielskim.



Raporty Islamic State.



Linia odzieżowa reklamująca koncepcję Jihadu - Mujahedeen.
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Rycina 27.
Linia odzieżowa Mujahedeen

Źródło: The Jihad shopping network, courtesy of ISIS,
http://www.scout.com/military/warrior/story/1414293-the-jihad-shopping-network-courtesy-ofisis, [data dostępu: 26.04.2016].



IOS Minaret Magazine476.
Państwo Islamskie, dążące do powiększania liczby przychylnych ich poglądom

obywateli, bez problemu potrafi odnaleźć się w świecie Internetu oraz nawiązać
kontakt nie tylko z osobami dorosłymi, ale również z nieletnimi. W swojej książce
Magdalena El Ghamari wyróżnia jeden z kanałów na Twitterze, który reprezentuję
stronę www, postrzeganą jako jedną z bazowych witryn Al- Kaidy. Na przełomie
ostatnich lat swoją popularnością wśród portali wyróżnił się Facebook. Także
i organizacje,

propagując

swoją

siłę,

zakładają

profile

znanych

terrorystów

udostępniając nowości dotyczące wykonywanych zamachów. IS postanowiło pójść
o krok dalej, tworząc własny odpowiednik przeznaczony jedynie dla zarejestrowanych
członków – Kalifatbook477.

476 Tamże, s. 194- 199.
477 Tamże.
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Rycina 28.
Nagłówek portalu Kalifatbook

Źródło: http://www.vecernji.hr/svijet/islamska-drzava-pokrenula-vlastitu-drustvenu-mrezukalifatbook-994126, [data dostępu: 26.04.2016].

Internet

jest

niezmierzonym

pochłaniaczem

czasu

w gronie

młodego

społeczeństwa. Wielu nastoletnich chłopców dużą uwagę skupia także na innych jego
odłamach, takich jak gry. Rekordy popularności wśród nastolatków bija takie gry jak
Call of Duty, GTA 5 i 6, Counter Strike, Intifada. Fakt ich przebojowości wykorzystała
IS, tworząc ich własne, spropagowane wersje, uzyskując w ten sposób możliwość
nawiązania interakcji z wieloma dorastającymi mężczyznami. W swoich grach czy
filmach terroryści podprogowo przekazują informacje mające dotrzeć do umysłów
ludzi, radykalizując w nich brutalność i przemoc przenoszoną z wirtualnego świata do
rzeczywistości478.

478 Tamże, s. 200.
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Rycina 29.
Odwołania do gier komputerowych

Źródło: M. El. Ghamari, Open Source Jihad Konwent, materiały prywatne M. El. Ghamari.
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ROZDZIAŁ 4
PRZYKŁADY WYKORZYSTYWANIA DZIECI W
ORGANIZACJACH TERRORYSTYCZNYCH
4.1.

Tamilskie Tygrysy i Hamas

Poruszając problematykę dzieci w szeregach organizacji terrorystycznych ważnym
aspektem jest przeanalizowanie grup, przyczyniających się do ich werbunku. W
poszukiwaniu informacji dotyczących zapoczątkowania „trendu” używania dzieci jako
żywej, niewzbudzającej podejrzeń broni, można natknąć się na artykuły mówiące, iż
jedną z pierwszych organizacji, która zapoczątkowała werbunek nieletnich były
Tamilskie Tygrysy479. Jest to organizacja o charakterze etniczno-narodowym
skupiająca się na terenie Sri-Lanki. Ich działalność zapoczątkował spór pomiędzy
buddyjskimi

Syngelezami

zajmującymi

większą

część

kraju,

a

Tamilami

zamieszkującymi na jego wschodniej części.
Po wieloletnich zatargach w latach 60. utworzył się ruch oporu, a także wiele
organizacji politycznych wstawiających się w sprawie Tamilów. Jedną z nich były Nowe
Tamilskie Tygrysy. Po upływie czterech lat zostało utworzone ugrupowanie o
charakterze militarnym - Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Islamu (LTTE - Tamilskie
Tygrysy). W ciągu trwania jednej z najkrwawszych wojny domowej życie straciło ok.
64 tys. ludzi480. Do walk wykorzystywane były nie tylko kobiety, ale także dzieci.
Najczęściej ofiarami werbunku stawały się sieroty w wieku 10-13 lat, które
umieszczane były w tzn. Czerwonym Ogrodzie, gdzie poddawano je indoktrynacji, po
czym

zostawały przekazywane

do

oddziału

samobójców zwanego

Czarne

Tygrysy481. Prezydent Sri Lanki 16 maja 2009 roku wydał ogłoszenie dotyczące
rozbicia LTTE, natomiast następnego dnia informacja ta została potwierdzona przez
organizację.

479 Zob. K. Kęciek, Najmłodszy zamachowiec samobójca, dostępne w Internecie:
http://www.tygodnikprzeglad.pl/najmlodszy-zamachowiec-samobojca/, [data dostępu:
11.05.2016].
480 W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm…, s. 66.
481 Zob. K. Kęciek, Najmłodszy…
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Rycina 30.
Flaga organizacji Hamas

Źródło: http://histmag.org/Hamas.-Historia-Islamskiego-Ruchu-Oporu-cz.-I-2509, [ dostęp z
03.06.2016].

Taktykę posługiwania się małoletnimi opanowała również organizacja Hamas.
Ugrupowanie palestyńskie ma charakter polityczno-militarny, zaś jego obszarem
działań jest Autonomia Palestyńska. Zapoczątkowanie działań miało miejsce w okresie
intifady w 1987 roku, kiedy to za cel obrano charytatywną pomoc Palestyńczykom
poszkodowanym w izraelskiej okupacji. Od początków istnienia Hamas nie uznawał
Izraela oraz w swych działaniach dążył do stworzenia państwa palestyńskiego ze
stolicą w Jerozolimie. Kwestią sporną są również ziemie zajmowane przez Izrael od
1967 roku. Ugrupowanie do zrealizowania swoich dążeń zaczęło stosować ataki
terrorystyczne. Stany Zjednoczone po ataku na WTC uznały Hamas za organizacje
terrorystyczną, natomiast oficjalnie został on wpisany na listę w roku 2003. W mediach
wyczytać można informację, iż ugrupowanie organizuje nabór dzieci w wieku 15- 21
lat do utworzenia nowej „Armii Wyzwoleńczej”. Taktyka ta jest dokładnie przemyślana
przez liderów, gdyż pozwala to nie tylko na zregenerowanie sił poprzez rozbudowanie
militarne, ale także w momencie męczeńskiej śmierci dzieci na polu walki postawi w
złym świetle Izrael. Wiadomość o włączaniu w szeregi nieletnich rozniosła się w
bardzo szybkim tempie, niewątpliwie dotarła także do wojsk izraelskich, co wywołuje
psychologiczny wpływ na myślenie żołnierzy, którzy w każdym niezależnie od wieku
czy płci będą zauważać swojego wroga, przez co ilość ofiar wzrasta, a nastroje świata
wobec państwa stają się coraz bardziej wrogie. Według danych ONZ w ciągu roku
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w trakcie wojny prowadzonej w Gazie dzieci stanowiły ok. 24%482. Już od pierwszych
lat życia dzieciom wpajana jest propaganda Hamasu, nie tylko w organizowanych
obozach szkoleniowych, ale także w domach, kiedy to najmłodsi uczą się i poznają
świat miedzy innymi poprzez oglądanie bajek. Jeden z programów telewizyjnych
będących pod kontrolą Hamasu- Al- Aqsa 29.06.2007 roku wyemitował nagranie
przedstawiające myszkę Farfour podobną do powszechnie znanej Myszki Miki, która
jako męczennik namawia do sprzeciwu Izraelowi oraz Stanom Zjednoczonym483.
Center for Near East Policy Research zrealizował krótki film ukazujący obozy
szkoleniowe Hamasu znajdujące się w Gazie. Według nagrań szkolenia prowadzone
są we współpracy z Agendą Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom
Palestyńskim na Bliskim Wschodzie oraz UNRWA. Ujęcia przedstawiają również
wypowiedź jednego z terrorystów skierowaną do młodych członków obozu: „wy
jesteście pokoleniem, któremu przeznaczone jest walczyć, chociaż jesteście tak
młodzi. Przygotujcie się do dżihadu”484.
Rycina 31.
Terroryści Hamasu

Źródło: http://ofensywawolnosci.pl/jak-swiat-zacheca-hamas-do-szkolenia-dzieci-naterrorystow/, [data dostępu: 11.05.2016].

482 Zob. Jak świat zachęca Hamas do szkolenia dzieci na terrorystów, dostępne w
Internecie: http://ofensywawolnosci.pl/jak-swiat-zacheca-hamas-do-szkolenia-dziecina-terrorystow/, [dostęp z 11.05.2016].
483 Zob. O. Raffin, Jak telewizyjny program Hamasu dla dzieci wzywa do walki
z Izraelem, dostępne w Internecie: http://wolnemedia.net/jak-telewizyjny-programhamasu-dla-dzieci-wzywa-do-walki-z-izraelem/, [data dostępu: 11.05.2016].
484 Zob. V.Franco, Hamas szkoli siedemnaście tysięcy dzieci, dostępne w Internecie:
http://euroislam.pl/hamas-szkoli-siedemnascie-tysiecy-dzieci/?print=pdf,
[data
dostępu: 11.05.2016].
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4.2.

Al-Kaida

Następną organizacją, której działania warto przeanalizować, jest Al-Kaida. Grupa
została założona w roku 1988 przez Osamę bin Ladena, zaś jej początkowym celem
było wsparcie ekstremistów walczących przeciw armii radzieckiej w trakcie wojny
afgańskiej. Przeobrażenie w organizację o charakterze terrorystycznym nastąpiło w
1991 r. Głównymi celami głoszonymi przez członków jest zradykalizowanie
istniejących oraz tworzenie nowych grup islamskich, walka ze Stanami Zjednoczonymi
prowadząca do ich upadku. USA przez przywódców Al-Kaidy postrzegane jest jako
czołowy wróg, którego polityka zagraniczna staje na drodze do rozwoju i reform
społeczeństwa muzułmańskiego485. Swoją rozpoznawalność na arenie światowej
ugrupowanie zapewniło sobie poprzez dokonanie zamachu na World Trade Center 11
września 2001 roku. Tego dnia doszło do porwania czterech samolotów. Trzem z nich
udało się wykonać zadanie, uderzając w wieże WTC oraz Pentagon. Jedna z
porwanych maszyn, której celem był Biały Dom, nie dotarła na miejsce, rozbijając się
na polach Pensylwanii. W zamachu dokonanym przez Al- Kaidę zginęło ok. 3 tys. osób,
natomiast strach przed terroryzmem opanował cały świat486.
Wśród aktualnych informacji dotyczących grupy można wyczytać o zmianach
zaprowadzanych w strukturach oraz nowych technikach propagandowych. Jednym z
bardziej niepokojących faktów jest ten dotyczący „odmładzania” szeregów poprzez
przekazywanie władzy młodszym pokoleniom oraz szkoleniu dzieci i młodzieży.
Nastolatkowie są w stanie w łatwiejszy oraz budzący większe zaufanie wśród
rówieśników sposób szerzyć głoszone idee wpojone im przez liderów487. Nie brak jest
także nagrań z uczestnictwem nieletnich. Jeden z filmów, który obiegł świat
przedstawia kilku i kilkunastoletnich chłopców, z twarzami zasłoniętymi maskami
przedstawionych w sytuacji szkolenia. Na wideo widoczne jest uzbrojenie dzieci,
posiadają one takie przedmioty jak karabiny maszynowe, pistolety bądź tez ręczne

485 Zob. Al-Kaida, dostępne w Internecie: http://www.terroryzm.com/al-kaida/, [ data
dostępu: 14.05.2016].
486 Zob. 11 września 2001 nastąpił atak na Amerykę, dostępne w Internecie:
http://www.fakt.pl/11-wrzesnia-2001-nastapil-atak-naAmeryke,artykuly,112806,1.html, [data dostępu: 14.05.2016].
487 Zob. M. Urzędowska, Al-Kaida się zmienia, ale wciąż jest groźna! Jest młodsza,
sprawniejsza, werbuje dzieci, dostępne w Internecie: http://wyborcza.pl/1,768
42,15516834,Al_Kaida_sie_zmienia__ale_wciaz_jest_grozna__Jest.html,
[data
dostępu: 15.05.2016].
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wyrzutnie rakiet. Część ukazanych klatek materiału przedstawia imitacje porwania,
inna natomiast naukę napaści na budynek mieszkalny oraz przejęcie zakładników.
Wśród komentarzy na temat nagrania pojawiły się opinie, iż ukazane dzieci
najprawdopodobniej pochodzą z rodzin członków Al- Kaidy, tworzących jej nowe
pokolenia488. Inne natomiast zdjęcia przedstawiają obozy szkoleniowe znajdujące się
w Waziristanie położonego nieopodal granic Pakistanu i Afganistanu. Kilkuletnie dzieci
przedstawione są podczas nauki strzelania w broni palnej. Ustawione w rzędach,
mające na sobie mundury oraz trzymające z trudem karabiny AK-47, których siła
oporowo- powrotna uderza w ich ciała z tak dużą mocą, iż ledwo są w stanie utrzymać
równowagę, uczą się strzelania489. Pomimo to, ze świat zachodni znają jedynie z
opowieści dorosłych, już od najmłodszych lat żywią do niego nienawiść, gdyż właśnie
takie wartości są wpajane w obozach.
Rycina 32.
Dzieci podczas szkolenia w obozie Al-Kaidy

Źródło: http://joechal.salon24.pl/529605,joe-chal-al-kaida-szkoli-male-dzieci-na-terrorystow,
[data dostępu: 15.05.2016].

488 Zob. A. Widzyk, Al Kaida w Iraku szkoli dzieci na terrorystów, dostępne w
Internecie:
http://www.rp.pl/artykul/90765-Al-Kaida-w-Iraku-szkoli-dzieci-na-terrory
stow.html#ap-2, [data dostępu: 15.05.2016].
489 Zob. J. Chal, Joe Chal- Al Kaida szkoli małe dzieci na terrorystów!, dostępne w
Internecie:
http://joechal.salon24.pl/529605,joe-chal-al-kaida-szkoli-male-dzieci-naterrorystow, [data dostępu: 15.05.2016].
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Również i ta organizacja, podobnie jak wcześniej wspomniany Hamas, kontroluje
umysły dzieci poprzez rozpowszechnianie filmów animowanych z wyraźnymi
przesłaniami. Grupa powiązana z Al-Kaidą zwana Al-Kaida Półwyspu Arabskiego
udostępniła krótkometrażowy film skierowany do najmłodszych. Jeden z ekspertów
ocenia: „To jak film Disneya dla dzieci, który opowiada historię o Proroku, świętych
wojnach i antyzachodnich treściach”. Nagranie ma na celu zachęcenie do dżihadu oraz
rekrutacji do szeregów organizacji. Bajka w swojej treści pokazuję historię o świętych
wojnach, zawiera antyzachodnią propagandę. Na nagraniach widnieją również
sylwetki dzieci w mundurach, które są uczestnikami zabójstw, ataków, czy spisków
terrorystycznych490.

4.3.

Boko Haram

Również tereny Nigerii, Kamerunu, Czadu, czy Nigru nie są wolne od
rozpowszechniania zjawiska wykorzystywania dzieci podczas walk. Na obszarze tym
swoją działalność rozwija grupa terrorystyczna Boko Haram, przez niektórych
uważana za sektę salaficką. Sama nazwa organizacji interpretowana jest przez
znawców na wiele sposobów. Wśród tłumaczeń można odnaleźć takie jak „zachodnia
cywilizacja jest zabroniona”, „zachodnia edukacja jest zakazana”. Wynika to z analizy
słów „Boko” jako jednej z odmian języka angielskiego odpowiadającej słowu „book”,
czyli książka oraz „haram” co po arabsku znaczy „zakazany”. Jest to jednak jedynie
uproszczenie przekazu, który mówi o szerzonej niechęci oraz negacji wobec kultury
zachodu491. Struktura organizacji została uściślona w roku 2002 przez Ustaza
Mohammeda Yusufa. Główne wartości głoszone przez wyznawców to między innymi
utworzenie kalifatu na obszarze całego państwa nigeryjskiego, zupełnej eliminacji
cywilizacji zachodniej poprzez wysiedlenie z objętych terenów obywateli zachodnich
oraz jej wszelkich wytworów. Oznaczałoby to także całkowita islamizacje.
„Oczyszczanie” powoduje wprowadzenie w Nigerii takich zasad jak: zakaz palenia
tytuniu, zakaz ubierania strojów europejskich, a także słuchanie muzyki i oglądanie

490 Zob. Al- Kaida kręci „makabryczną bajkę” dla dzieci , dostępne w Internecie:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/al-kaida-kreci-makabryczna-bajke-dladzieci,178765.html, [data dostępu: 15.05.2016].
491 B. Popławski, Boko-Haram- ideologia i działalność, dostępne w Internecie:
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/3E9314A37ECF5F8CC1257DF0002ADB07/$fil
e/Infos_186.pdf, [data dostępu: 15.05.2016].
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filmów pochodzących z tej części świata. Wszyscy „niewierni” uważani są natomiast
za wrogów, z którymi trzeba walczyć. Jedną z opcji wcielania do swoich zastępów
nieletnich, którymi posługuje się ugrupowanie są porwania. Do jednego z takich
przypadków doszło zaledwie rok temu w Kamerunie. Islamscy radykałowie w
godzinach porannych przechwycili ok. 80 osób, z czego większą cześć stanowiły
osoby poniżej 18 roku życia. Innym proponują natomiast pieniądze w zamian za
oddanie. Ludzie bez pracy oraz środków do życia nie widząc lepszych rozwiązań
zgadzają się na współpracę492.
„Mordują ludzi jak zwierzęta.”493
Pozyskiwani w ten sposób najmłodsi członkowie w późniejszym etapie trafiają
podobnie jak w poprzednio nadmienionych organizacjach do obozów szkoleniowych,
gdzie uczone są taktyk walki oraz zabijania. Z relacji świadków ataków dokonywanych
z rąk najmłodszych wyczytać można, że cechują się niespotykanym okrucieństwem,
napadając na domy, mordując wszystkich napotykanych na swojej drodze. Wyjątków
nie stanowią kobiety ani również ich rówieśnicy494. Niestety, zjawisko to nie ustaje, a
liczby ukazujące ilość dzieci biorących udział w zamachach wciąż wzrasta. Według
danych ONZ w roku 2014 na obszarach zajętych przez Boko Haram doszło do
czterech samobójczych zamachów terrorystycznych w wykonaniu dzieci, natomiast
rok później szacowana ilość chłopców oraz dziewcząt biorących udział w atakach to
44. UNICEF informuje, że największa ilość zamachów z udziałem dzieci w ostatnim
czasie miała miejsce w Kamerunie, gdzie doszło do 21 takich incydentów oraz nawet
co drugi zamachowca był nieletni, kolejno w Nigerii 17 oraz w Czadzie 2 takie
przypadki. Kilkuletni chłopcy oraz dziewczęta posiadający materiały wybuchowe
często nieświadome i zmuszane do wykonywania zadań budują wśród społeczeństwa
atmosferę strachu. Jednak życie tych, którym udało się uciec, nie jest łatwiejsze.
Zamieszkując obozy dla uchodźców, często są szykanowani, izolowani oraz
wykluczani z lokalnych społeczności495. Boko Haram potrafi również wykorzystać

492 Zob. Boko Haram werbuje, płacąc dolarami, dostępne w Internecie:
http://info.wiara.pl/doc/2329038.Boko-Haram-werbuje-placac-dolarami, [data dostępu:
15.05.2015].
493 Zob. Boko Haram porywa i szkoli dzieci: „Mordują ludzi jak zwierzęta”, dostępne w
Internecie: http://www.tvp.info/18640569/boko-haram-porywa-i-szkoli-dzieci-morduja ludzi-jak-zwierzeta, [data dostępu: z 15.05.2015].
494 Tamże.
495 Zob. UNICEF alarmuje: Boko Haram werbuje coraz więcej dzieci do zamachów
samobójczych, dostępne w Internecie: http://wpolityce.pl/swiat/288939-unice
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wizerunek dzieci nie tylko jako sprawców zamachów. Liderzy doskonale zdają sobie
sprawę, że w przypadku makabrycznych ataków, w których ofiarami są bezbronni
kilkulatkowie, rozgłos o organizacji i ich idei jest o wiele większy. W styczniu tego roku
terroryści zaatakowali jedną z nigeryjskich wiosek, podpalając domy oraz strzelając do
uciekających z płomieni ludzi. Wśród uciekających do pobliskiej wioski znajdowały się
również członkinie organizacji, które dokonały zamachu samobójczego, tym samym
powiększając liczbę ofiar. W zwęglonych domach znaleziono ciała dzieci, co wzbudziło
tym większy strach i niepokój społeczeństwa496.

4.4.

Al-Shabab

Raport sporządzony przez Amnesty International „Na linii ognia: Somalijskie dzieci
pod ostrzałem” przedstawia sytuację w Somalii, gdzie swoje rekrutacje prowadzi AlShabab. Trwający na tych terenach konflikt wywiera ogromny wpływ na sytuacje
najmłodszych mieszkańców. Edukacja w wielu miejscach została wstrzymana z
powodu zburzonych budynków szkół, ich zniszczenia bądź też strachu nauczycieli
przed terrorystami, gdyż napastnicy wprowadzili w obszarze edukacji ograniczenia
dotyczące między innymi nauczania wybranych przedmiotów, zakazu nauki dla
dziewczynek. Nauczycielom nakazuje się również szerzenia propagandy i nakłaniania
najmłodszych do walki.
Każdy kolejny dzień somalijskich dzieci jest niepewnością, mogą zostać ukarane
za niewłaściwe zachowania poprzez chłosty, zabite bądź też zwerbowane do
szeregów organizacji. Bywa również, że zostają pozostawione same sobie bez opieki
jedzenia, gdyż ich rodzice zostają zabici. Prowadzona rekrutacja przebiega na wiele
sposobów, przeważającym jednak są porwania497. W raporcie można przeczytać
relację jednej z ocalonych dziewczynek: „Al-Shabab przyszło nad ranem... Powiedzieli
nauczycielom, że wszystkie dzieci muszą wyjść z klas. Na zewnątrz czekał samochód,

falarmuje-boko-haram-werbuje-coraz-wiecej-dzieci-do-zamachow-samobojcz
ych,
[data dostępu: 15.05.2015].
496 Zob. Nigeria: Islamiści palili dzieci żywcem, dostępne w Internecie:
http://www.rp.pl/Terroryzm/160139905-Nigeria-Islamisci-palili-dzieci-zywcem.html,
[data dostępu: 15.05.2016].
497 Zob. Tam każdy dzień dla dzieci to niewyobrażalny horror, dostępne w Internecie:
http://konflikty.wp.pl/kat,1020303,title,Tam-kazdy-dzien-dla-dzieci-to-niewy obrazalnyhorror,wid,13685454,wiadomosc.html?ticaid=117081, [data dostępu: 18.05.2016].
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do którego wepchnęli siłą dzieci. Jeden z nauczycieli został zabity, ponieważ im się
sprzeciwił. On był odważny, był tym, który stawał w obronie praw dziewczynek” 498.
Dzieci, które udaje się odbić z rąk przestępców przed długi czas pozostają w
traumie, przed oczami wciąż ukazują im się obrazy zabójstw, amputacji, tortur, czy
ukamienowań ich rówieśników, rodzin i przyjaciół. W wielu przypadkach psychika tych
młodych ludzi potrzebuję wiele czasu by potrafić funkcjonować w społeczeństwie,
niektórym zaś się to nigdy nie udaje499.

4.5.

ISIS

Organizacją terrorystyczną, której działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci
warto poddać analizie jest ISIS. Początki rozwoju grupy można datować na moment
inwazji USA na Irak w roku 2003, kiedy to tworzyła jeszcze część Al-Kaidy pod nazwą
Dżama`at at- Tauhid wa-al-Dżihad. Ówczesnym przywódcą był Abu Masaba, który
swoim przykładem pokazywał brutalność w dążeniu do celu poprzez porwania,
egzekucje, czy też dokonywanie zamachów.
Rycina 33.
Flaga i godło ISIS

Źródło: http://www.nowastrategia.org.pl/isis-nowe-islamskie-panstwo/, [data dostępu:
18.05.2015].

W roku 2004 organizacja zmieniła nazwę, oficjalnie określana jako Al-Kaida w
Iraku zaczęła toczyć wewnętrzne walki z szyitami. W przeciągu kilku kolejnych lat
zmieniło się dowództwo, a organizację scharakteryzowano mianem Islamskiego

498 Tamże.
499 Tamże.
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Państwa w Iraku. Pomimo upływu czasu oraz wycofywania się sił amerykańskich z
terytorium Iraku, kolejny przywódca Abu Bakr al- Baghdadi rozpoczynał konflikty
zarówno wewnętrzne, jak i te uderzające w obce wojska doprowadzając do wojny
religijnej na danym obszarze.
W roku 2013 zawiązana została koalicja z grupą Dżabhat an- Nusra oraz Al- Kaidą
w celu ustanowienia islamskiego kalifatu oraz sprzeciwieniu się Wolnej Armii Syria.
Wówczas powstało Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie. Przymierze nie trwało
jednak długo, ponieważ tylko do początku 2014 roku, co nie spowodowało jednak
osłabienia sił grupy, która 29 czerwca 2014 roku ogłosiła utworzenie kalifatu Państwa
Islamskiego wraz z liderem Abu Bakr al- Baghdadi`m. Nazwa organizacji oraz
deklaracja suwerenności nie zostało uznane przez USA, co nie powstrzymuję jej
jednak przed radykalnymi działaniami dążącymi do utworzenia własnego państwa500.
Planując swój rozwój terytorialny, ISIS niestety nie pomija w planach także roli
dzieci. Jednym z powodów, dla których prowadzona jest rekrutacja nieletnich to
wspomniana we wcześniejszych rozdziałach łatwość manipulacji innym, natomiast
może być przypuszczany problem z werbunkiem osób dorosłych, gdyż jak podają dane
od początku roku do marca 2015 udało się uzyskać jedynie 120 nowych członków. W
tym okresie nastąpił natomiast wzrost liczby uzyskanych na jej rzecz dzieci do aż
ponad 400. Osoby te zostają dołączane do grupy „Dzieci kalifatu”. Przebywają tam
głównie nieletni chłopcy, którzy zostali zwerbowani na ulicach nieopodal meczetów czy
szkół w Iraku i Syrii w regionach objętych atakami Państwa Islamskiego.
Podczas szkoleń uczeni są walki, prowadzenia pojazdów, strzelania oraz nawet
technik zabijania. Poddawani są także głębokiej indoktrynacji poprzez naukę w
szkołach radykalnych islamistów501. Wykorzystywanie sylwetek dzieci w swoich
działaniach, pomimo międzynarodowego sprzeciwu, nie jest jednak ukrywane przed
organizację. Wielokrotnie do mediów społecznościowych trafiają filmy takie jak ten
opublikowany w lutym ubiegłego roku, obrazujący chłopców stojących w kilku równych
rzędach, ubranych w jednakowe mundury. Ich czoła przewiązują opaski w kolorze
czarnym z białą symboliką ISIS. Wykonujący polecenia, modlący się, czy też
wykrzykujący słowa „Allahu Akbar”, mają nie więcej niż 10-11 lat. Nazywani przez

500 W. Święcicka- Salwin, ISIS…, dz. cyt.
501 A. Niwczyk, Państwo Islamskie- trwa werbowanie dzieci, dostępne w Internecie:
http://www.special-ops.pl/aktualnosc/id2381,panstwo-islamskie-trwa-werbowaniedzieci, [data dostępu: 18.05.2016].
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wyznawców „lwiątkami kalifatu”. Zapatrzeni w swoich liderów, skuszone jedzeniem,
zabawkami bądź obietnicami lepszego życia. Większość z nich ginie podczas walki,
inne w samobójczych zamachach terrorystycznych. Część z nich wysłana do obozów
przez własnych rodziców dla uzyskania korzyści materialnych.
Jak donoszą informacje z lipca 2015 roku podane przez Syryjskie Obserwatorium
Praw Człowieka, od początku danego roku wśród członków Państwa Islamskiego
zginęło 52 dzieci. Wykorzystywanie dzieci podczas wojny prowadzonej w Syrii zostało
przedstawione w raporcie wydanym przez dżihadystów. Ukazuję on, że problem ten
istnieje także po drugiej walczącej stronie czyli wśród Kurdów502. W porównaniu do
danych z marca, już w lipcu 2015 można przeczytać, iż liczba zwerbowanych od
początku roku dzieci wynosiła nie 400, a już 1100. Wciąż uaktualniane statystyki
pokazują, że dane z miesiąca na miesiąc drastycznie wzrastają, a ISIS nie zaprzestaje
swoich działań i ma na celu odmładzanie swoich armii oraz szkolenie bojowników,
którzy w przyszłości będą walczyli za ich idee i wartości503.
Organizacji terrorystycznych, które do swoich działań i dążeniu do osiągania celów
wykorzystują małoletnich jest o wiele więcej, przedstawione powyżej tworzą jedynie
ich niewielką część. Można by rzec, że praktycznie wszystkie istniejące grupy
zauważyły korzyści wynikające z posiadania wśród swoich członków dzieci bądź też
wywierania emocjonalnego wpływu poprzez ich krzywdę oraz potrafią przez to
doskonale manipulować swoimi wrogami, przez co rozwój tego zjawiska może stać się
jeszcze bardziej popularny. Można więc rzec, iż dalsza przyszłość wielu bezbronnych
istnień zależna jest od międzynarodowej integracji oraz podjęcia w tej kwestii
konkretnych działań, które nie pozwolą na „stracenie” przyszłych pokoleń.

502 M. Gorol, Dżihadystyczne „lwiątka”- jak Państwo Islamskie robi dzieciom pranie
mózgu, dostępne w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Dzihadystycznelwiatka-jak-Panstwo-Islamskie-robi-dzieciom-pranie-mozgu,wid,17739148,wiadomosc
.html?ticaid=117082&_ticrsn=3, [data dostępu: 18.05.2016].
503 Zob. Dżihadyści w Syrii werbują dzieci. Od początku roku zginęło ich 52, dostępne
w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/panstwo-islamskie-werbujedzieci-od-poczatku-roku-zginelo-52,560481.html, [data dostępu: 18.05.2016].
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Sylwetki kobiet terrorystek jako potencjalne zagrożenie
bezpieczeństwa międzynarodowego
The silhouettes of female terrorists as a potential risk to
national security
Streszczenie:
Praca składa się ze wstępu i zakończenia oraz trzech rozdziałów merytorycznych.
Przedstawia ona sylwetki kobiet terrorystek, ale również motywy ich działań, czy też sposoby
werbowania potencjalnych nowych bojowników. Pierwszy z rozdziałów jest o roli kobiet o tym,
jakie prawa mają, co im wolno, a czego nie. O ich ubiorze, sposobie życia i o tym jak te
wszystkie rzeczy razem mogą pchnąć je ku złemu. Zawarte zostają również ich początki kobiet terrorystek. Na zakończenie pierwszego rozdziału jedna z najważniejszych informacji
to właśnie motywy działań tych często młodych kobiet lub matek i żon.
Drugi rozdział całkowicie skupia się na werbunku kobiet, ale również dziewcząt oraz dzieci.
Rozdział ten jest rozbity tylko na przyczyny i sposoby tegoż oto werbunku. Ukazuje jak
atrakcyjne jest werbowanie kobiet i dziewcząt, jak naiwne są te młode wykorzystywane
dziewczyny oraz jak szeroki zasięg ma internet. Przedstawione są sposoby werbunku, jak
łatwo niektórymi można manipulować i przekonać do swoich racji. Rozdział trzeci to opis
wybranych terrorystek. Znajdują się tam Czarne Wdowy, Biała Wdowa, Dżihad Jane oraz
Tashfeen Malik. Najbardziej i najwięcej spektakularnych zamachów mają na swoim koncie
czarne wdowy. Do nich należy między innymi zamach na Teatr w Dubrowce oraz zamach na
szkołę w Biesłanie. Biała wdowa szukana przez kenijską policję, podejrzewana o udział w
zamachu na Westgate w Nairobi - centrum handlowe. Dżihad Jane przygotowywała zamach
na artystę Larsa Vilksa. Tashfeen Malik wraz ze swoim mężem dokonali zamachu w ośrodku
pomocy niepełnosprawnym w San Bernardino.
Abstract:
This work consists of introduction and conclusion and three substantive chapters. It
shows silhouettes of the terrorist females and their motives and also verbal ways towards new,
potential fighters. The first chapter is about the role of women what they are and not allowed.
About how they dress, their way of life and how all of those things can push them towards evil.
It also contains the beginnings of female terrorists. In conclusion of the first chapter one of the
most important information is about motives of often young women or mothers and wifes. The
second chapter focuses only on recruiment of women, teenage girls and children. It shows
how enticing it is to recruit young, naive teenage women, as well as the boundaries of internet.
It reveals how easy it is to manipulate them. The third chapter describes chosen terrorist like
Black Widow, White Widow, Dzihad Jane and Tashfeen Malik. The Black Widows are famous
for the most of the terrorist attack, eg. attack on the theatre in Dubrowka and on school in
Bieslan. The kenyan police is still searching for the white widow responsible for the West Gate
Shopping Centre in Nairobi. Dzihad Jane prepared the attack on te artist Lars Vilks. Tashfeen
Malik along with her husband attacked a care home in San Bernardino.
Słowa kluczowe:
Keywords:

Kobiety, terrorystki, samobójczynie
Women, terrorist, suicide
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ROZDZIAŁ 1

ROLA KOBIET
1.1.

Fenomen islamskich terrorystek

Faktem jest, iż w dzisiejszym świecie funkcjonuje znaczna ilości islamskich
terrorystek. Dlatego też warto zwrócić uwagę na rolę, jaką pełnią kobiety w
społeczeństwie

i

innych

aspektach

życia,

jak

również

w organizacjach

terrorystycznych.
Allah o stworzeniu kobiety i mężczyzny mówi tak: „O ludzie! Oto stworzyliśmy was
z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie
znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Boga to najbardziej
bogobojny spośród was!”504. Często wśród społeczeństwa mówi się, że kobieta nie
ma żadnych praw oraz, że jest tylko służącą męża, a więc można ją poniżać i źle
traktować. W Koranie jednak powiedziane jest, że „jeśli czujecie względem nich wstręt,
to być może, czujecie wstręt do czegoś, w czym Bóg umieścił wielkie dobro”505. Ta
kwestia jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ kobiety w wielu częściach świata
domagają się dla siebie konkretnych praw, wolności, równości z mężczyznami oraz
wielu innych, a to jest uzasadnione tam, gdzie nie zostały one im dane. Jednak
społeczeństwo muzułmańskie bardzo dziwi się takim przypadkom, gdyż islam
gwarantował i gwarantuje kobiecie prawo do wolności i stało się to boskim nakazem.
Domaganie się przez kobiety wolności może być różnie interpretowane, gdyż samo
słowo może oznaczać, że ktoś jest uwięziony lub przetrzymywany. Natomiast islam
nie pozbawia kobiet z żadnych jej naturalnych praw z wyjątkiem wolności w
niemoralnych zachowaniach506.
Każda religia posiada jakieś swoje zasady czy też prawa, którymi lud powinien się
kierować. Nikt nie może być wolny i pozbawiony ograniczeń, gdyż zawsze czy to
kobietę czy mężczyznę będą ograniczać możliwości albo też środki. Co do kwestii
równości między kobietą a mężczyzną jest ona po prostu niemożliwa, ze względów

504 Koran 49:13, tłum. Józefa Bielawskiego, Warszawa 1986.
505 Tamże, 4:19.
506 Dostępne w Internecie: http://www.womeninislam.ws/pl/freedom-of-women.aspx,
[data dostępu: 12.12.2015].
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wynikających z naturalnych różnic psychicznych, umysłowych i fizycznych – „Allah
stwarzając obie płcie ukształtował je w różnych formach, które jednocześnie
uzupełniają się. Jeśli przyjrzymy się jakiemuś gatunkowi, który został rozdzielony na
dwa rodzaje to wywnioskujemy, że nie mógł być on rozdzielony jak tylko w celu
spełnienia dwóch misji, bo jasne jest, że jeśli byłaby to jedna misja to i gatunek byłby
jednego rodzaju, a tak rozdzielenie na dwa rodzaje tego samego gatunku dowodzi
specyfikacji każdego z nich oraz łączności w gatunku. […] Podsumowując, możemy
powiedzieć, że kobieta i mężczyzna mają wspólne zadania wynikające z tego samego
gatunku, a także różne zadania wynikające z odmienności rodzajów"507. Status
duchowy i obowiązki, jakie posiadają względem religii zarówno mężczyźni, jak i
kobiety, jest taki sam, czyli służenie jak najlepiej Bogu, a życie na ziemi uznaje się, za
etap przygotowań i prób do życia wiecznego po śmierci. Dlatego też władza czy
bogactwo, aż tak bardzo nie pociągają muzułman, którzy jedynie koncentrują się na
przyszłym życiu. Dom i rodzina stają się najważniejszym aspektem, gdyż trwałe
rodziny są w stanie dobrze wychować dzieci, które w późniejszych etapach swojego
życia przekażą swoją wiarę i wartości moralne następnym pokoleniom. Islam popiera
tradycyjny podział obowiązków, w którym to mężczyźni jako głowy domu zapewniają
bezpieczeństwo finansowe, a kobiety zajmują się wychowaniem dzieci i prowadzeniem
domu. W zachodnich społeczeństwach kobiety, które chcą być szanowane, muszą
bardzo często ubierać się i zachowywać tak jak mężczyźni, oczekuje się od nich
poświęcenia potrzeb ich dzieci na rzecz kariery508. W Islamie kobiecość jest
doceniana, muzułmanki mogą zdobywać wyższe wykształcenie i pracować nawet
poza domem tak długo jak robienie kariery czy edukacja nie przeszkadzają im w opiece
nad dziećmi, rodziną i domem.
Małżeństwo – to rodzice odgrywają faktycznie dużą rolę co do poznania przyszłych
małżonków, ale to zarówno kobieta, jak i mężczyzna muszą wyrazić zgodę na zawarcie
związku małżeńskiego. Kobiety, które zostały do tego przymuszone według Koranu
mają możliwość anulowania takiego małżeństwa. Oczywiście jak to w życiu bywa,
dopuszczane są nawet rozwody i jest ustalony podział majątku, a dziecko zazwyczaj
pozostaje przy matce. Mąż staje się głową rodziny i to on jest odpowiedzialny za nich,
507 Abdur Rahman Al‐Sheha, status kobiety w islamie, s.7, dostępne w Internecie
http://www.way-to-allah.com/pol/documents/Women_pol.pdf.,
[data
dostępu:
12.12.2015].
508 Dostępne w Internecie http://www.way-to-allah.com/pol/topics/Frau_pl.html, [data
dostępu: 12.12.2015].

269

a kobieta powinna go wspierać, kochać i wspólnie powinni założyć kochającą się
rodzinę. Każdy muzułmanin czy muzułmanka są zobowiązani do przestrzegania
określonego sposobu zachowania, który dla ludzi Zachodu może wydawać się zbyt
surowy. Oczywiście kobieta powinna ubierać się skromnie, luźno, zasłaniać włosy i
większą cześć twarzy, aby nie została oceniana tylko przez wygląd, aby nie poddawać
się pokusie jak i innym nie stwarzać powodów do pokus. Kierowanie się w życiu
ustalonymi normami i zasadami prowadzi do doskonałości. Są również wyjątki –
odstępujący od wiary i nie przestrzegający zasad. Wtedy nazywa się ich grzesznikami
za co czeka ich kara tu na ziemi jak i tam w przyszłym świecie509.
Rola kobiet stale ewoluuje i jak wiadomo z przykładnych matek, żon i córek stają
się strasznymi, bezwzględnymi kobietami, które dokonują zamachów oraz wysadzają
się zabijając i raniąc przy tym wiele ludzi, a wszystko to w zemście, emocjach czy też
po prostu z wiary. Co się dzieje z tymi ułożonymi i kochającymi kobietami? Gdzie
przestrzeganie norm i zasad ich dotyczących? Zarówno jak kobiety w życiu
codziennym odgrywają dużą rolę, wcale nie mniej znaczącą od mężczyzn, tak coraz
większą rolę zaczynają odgrywać w terroryzmie oraz organizacjach terrorystycznych.
Coraz więcej zaczyna się ich pojawiać w organizacjach, a nawet zaczynają tworzyć
swoje grupy takie jak komanda kobiece Tamilek ze Sri Lanki.
Rycina 34.
Tamilki ze Sri Lanki

Źródło: http://nietylkoindie.pl/index.php?news&nid=318, [data dostępu: 12.12.2015].

509 Tamże.
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We wcześniejszych latach bardzo sporadycznie słyszało się o zamachach
dokonanych przez kobiety. Z czasem stało się to coraz częstszym zjawiskiem. Na
przełomie lat 60./70. XX wieku aktywność kobiet ponownie się zwiększyła przede
wszystkim w ruchach świeckich, ale także narodowowyzwoleńczych czy też
separatystycznych. Pełniły one wtedy funkcje współliderów i awangardy ideowej ruchu.
W organizacjach kobiety odgrywają naprawdę przeróżne role od rekrutacyjnych,
logistycznych, biorących udział w walce bojowniczek, męczennic samowolnie
obierających ten kierunek czy też funkcje przywódcze. W obowiązki rekrutacyjne
wchodzą przede wszystkim kontakty personalne w celu werbunku oraz identyfikacji
potencjalnych nowych członków do organizacji, jak również propaganda, co wiąże się
z tworzeniem różnych stron w Internecie oraz pisania i wysyłania przeróżnych
wiadomości czy też pielęgnowanie natężenia przemocy poprzez pamięć o niej. W
skład obowiązków logistycznych wchodzą takie sprawy jak zastawianie pułapek –
funkcja przynęty, czyli wabienie służb bezpieczeństwa w celu odwrócenia ich uwagi,
eskortowanie zamachowców czy też urządzeń na przykład w udawanych ciążach do
miejsca docelowego, odwiedzanie skazanych w aresztach, więzieniach w celu
przekazania informacji lub ich zbierania, czyli tak zwane szpiegostwo, aż do takich
podstawowych zwykłych zadań jak usługi kurierskie czy też zwyczajnie dawanie
schronień, żywności oraz innych podstawowych produktów potrzebnych do życia. Rolą
bojowniczki jest przygotowanie i przeprowadzenie ataków terrorystycznych, wiąże się
też z tym zwinne używanie broni czy też konstruowanie bomb. Zdarza się, że małe
dziewczynki zwłaszcza z biednych rodzin, zostają sprzedane do organizacji, aby tam
zostać wychowaną i wyszkoloną na bojowniczkę. Funkcja męczennicy nie sprowadza
się do niczego innego niż do wysadzenia się w tłumie ludzi przez zdetonowanie
ładunku wybuchowego schowanego gdzieś
największej ilości osób.

pod ubraniem, w celu zabicia jak

Rola przywódcy jest związana z posiadaniem przede

wszystkim znaczącej pozycji w organizacji. Rolą lidera operacyjnego jest przede
wszystkim zdecydowanie o taktyce oraz strategii prowadzonej walki510.
Czynnikiem, który przede wszystkim kobietom daje dużo możliwości i duże pole
manewru jest ich sposób działania. A to wszystko za sprawą ich codziennego ubioru,
który jak wiadomo jest bardzo luźny, zasłaniający wszystkie części ciała, włosy oraz
510 Aleksandra Zięba, Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych,
dostępne w Internecie: http://www.inp.uw.edu.pl/files/publikacje/Kobietyterroryzm
A.Zieba.pdf, [data dostępu: 12.12.2015], s.54-55.
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znaczącą część twarzy, dzięki czemu mają większą możliwość kamuflażu, przenikania
do niektórych środowisk, czy też przekraczania punktów kontrolnych i granic prawie
niepostrzeżenie. Wykrycie pod standardowym ubiorem kobiety pasu szahida511 czy
posiadania kamizelki wypełnionej materiałami wybuchowymi jest bardzo utrudnione ze
względu na to, że w wielu kulturach rewizja osobista kobiety przez mężczyznę jest
niedopuszczalna. Związane jest to przede wszystkim z czystością jak i reputacją
kobiet, a to wszystko znacznie utrudnia dokładne przeszukanie. Często brakuje do
takich spraw funkcjonariuszy żeńskich512. Zazwyczaj zwracają na siebie mniejszą
uwagę, co w przypadku powodzenia zamachu daje większy rozgłos w mediach. Ich
specyficzne działania coraz bardziej innowacyjne pod względem taktyki i przenoszenia
ładunku, który są w stanie przemycić w udawanej ciąży, wózku dla dziecka, plecakach
dzieci czy też nawet we własnym ciele. Poprzez propagandę i werbunek można
wyróżnić powiązane ze sobą trendy ukazujące fenomen udziału kobiet w terroryzmie.
Został zauważony przede wszystkim wzrost zaangażowania kobiet w organizacjach.
Szerząca się na coraz większą skalę mobilizacja przez Internet i media. Coraz
większym problemem dla służb bezpieczeństwa stanowią konwertyci513 poszukiwani
przez organizacje terrorystyczne zwłaszcza wśród młodych kobiet z innego kręgu
cywilizacyjnego – białe czy też niebieskookie szahidki514, z którymi do tej pory rzadko
mieli

styczność.

„Większe

zainteresowanie

organizacji

terrorystycznych

wykorzystaniem kobiet, np. do przeprowadzenia zamachów samobójczych. Zakłada
się, że od połowy lat 80. XX wieku ponad 30% zamachów przygotowywanych jest
właśnie przez kobiety. Yoram Schweitzer podaje, że między 1985 a 2006 rokiem
odnotowano 220 ataków samobójczych dokonanych przez kobiety. Liczba ta stanowiła
15% wszystkich ataków zarejestrowanych w tamtym okresie”515.
W strategiach i polityce antyterrorystycznej ignorowanie takiego czynnika jak płeć
może przyczynić się do znacznego zwiększenia zaangażowania kobiet. Pomijanie ich

511 Zwany także pasem samobójców to rodzaj specjalnego pasa lub kamizelki,
wypełnionej materiałami wybuchowymi, a także zaopatrzonej w bezpośredni
mechanizm detonacyjny, uruchamiany przez zamachowca.
512 Tamże, s.57.
513 Osoba, która zmieniła wyznanie w obrębie chrześcijaństwa lub zmieniła inną religię
na chrześcijaństwo.
514 Pierwszym znamiennym przykładem było zwerbowanie i przygotowanie Belgijki
Muriel Degauque.
515 Aleksandra Zięba, Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych,
dostępne
w
Internecie:
http://www.inp.uw.edu.pl/files/publikacje/Kobietyterror
yzmA.Zieba.pdf, [data dostępu: 12.12.2015], s.58.
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znaczących zadań i ról w organizacji oraz przypisywanie im tylko minimalnie
najniższych pozycji, poparte tylko i wyłącznie błędnym myśleniem, że większość
organizacji terrorystycznych np. te o podłożu religijnym, nie jest gotowa na militarne
zaangażowanie kobiet. Jest to błąd, który w sytuacji realnego zagrożenia będzie
oznaczać dużo większe szanse na powodzenie przeprowadzenia zamachu
terrorystycznego przez kobietę, jako mniej podejrzaną i bardziej zdeterminowaną516.
Coraz więcej młodych dziewczyn z zachodu, postanawia wyjechać z kraju albo
raczej uciec, porzucając szkoły i rodzinę, aby poślubić dżihadystów i wstąpić w szeregi
organizacji. Funkcjonuje przekonanie, że kobieta–terrorystka jest to znaczne
odstępstwo od reguły. Gdyż zazwyczaj kobieta jest przedstawiana jako pozytywna,
dobra kobieta, skromna i pracowita, czysta i pobożna, poświęcająca się dzieciom,
zajmująca się domem i uległa mężowi. A taka kobieta nie jest zdolna do przemocy.
Oczywiście istnieje również ten negatywny model kobiet nazywanych kobietami
lekkich obyczajów, posługujące się perfidią i prowokacją, są zbyt niestabilne i jedynie
skoncentrowane na własnych, osobistych korzyściach, a przez to nieprzydatne
organizacjom.
Kobiety-terrorystki wśród społeczeństwa wzbudzają większy lęk, ale również i
często ludność wyraża swoje zdumienie, jest to dla nich trudniejszy fakt do
zaakceptowania, często mówi się o nich: „wybuchowe, szalone, bezwzględne, silne,
nienormalne, psychopatki, walczące dla idei, walczące o swój honor, bezwzględne,
bez duszy, bez serca”517. Zwykłym ludziom ciężko jest zrozumieć motywację takich
osób, zwłaszcza, gdy giną niewinni ludzie. Pewnie się zastanawiają co stało się w ich
życiu, że zdecydowały się na tak straszny krok. Zadając sobie pytanie, kto ich popchnął
ku temu i czy od zawsze były potworami? Nie bez przyczyny uważa się kobiety za
dużo bardziej niebezpieczne i groźne, gdyż są bardziej nieobliczalne, bardziej
nieodkryte i nigdy nie wiadomo, na jaki krok się w danej chwili zdecydują. Stają się
bardziej agresywne w określonych momentach, na przykład wtedy kiedy są do tego
prowokowane.

516 Tamże, s. 62.
517 J. Kubicka-Jakuczun, Terroryści: kobiety i mężczyźni, dostępne w Internecie:
<http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2012/5/574_5_81_2012.pdf, [data
dostępu: 12.12.2015], s.575.
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1.2.

Początki kobiet terrorystek

Kobiety samobójczynie - jak rozpoznać te zdesperowane i zdecydowane na
męczeńską, samobójczą śmierć w dzisiejszych czasach? Czy istnieje jakaś reguła,
która może nas nakierować na to, że ta oto właśnie kobieta, młoda dziewczyna,
dziewczynka za chwile zdetonuje ładunek wśród tłumu niewinnych i niczego nie
spodziewających się bezbronnych ludzi, raniąc i zabijając przy tym jakąś ich część?
Jeżeli w przeszłości był to problem, bo rzadko zdarzały się styczności z takową
kobietą, tak teraz media coraz bardziej skupiają na tym swoją uwagę i dają parę
wskazówek na co należy zwrócić swoją uwagę. A oto i dziesięć sposobów jak
rozpoznać zamachowca samobójcę we współczesnym świecie.
Przede wszystkim pierwszorzędną sprawą jest ubiór zazwyczaj jest on
nieodpowiedni, zbyt luźny lub ciężki w danych okolicznościach (luźny ubiór, na co
dzień noszą muzułmanki, co pozwala się im lepiej kamuflować bez zbędnych
podejrzeń), a wszystko to po to, aby pod nim ukryć materiał wybuchowy.
Sposób chodzenia zwykle dziwny (niestandardowy) ze względu na ciężar
materiałów wybuchowych (czasem może to wynikać z odurzenia narkotykami).
Wyraz twarzy - oznaki napięcia, niepokoju, intensywne pocenie się, czasem
skurcze mięśni twarzy. Oddech jest szybszy, gwałtowniejszy.
Oczy unikają kontaktu wzrokowego, wpatrzone w konkretny punkt, nie rozgląda
się na boki. Usta szepczące głośniej albo ciszej, zazwyczaj jest to ostatnia modlitwa i
prośba o przyjęcie do grona męczenników.
Posiadanie ze sobą torby albo plecaka, często są przenoszone w nich materiały
wybuchowe. Brak reakcji na pytania, a nawet na krzyki.
Zapach jest często bardzo intensywny, używają mocnych perfum ( np. piżma)518.
Warto zwrócić uwagę na postacie, które zainicjowały udział kobiet w organizacjach
terrorystycznych, a przy tym coraz częściej podejmujących próbę samobójczych
zamachów. W tym przypadku trzeba by było cofnąć się, aż do roku 1969. Wtedy świat
jako pierwszą terrorystkę poznał Leilę Khaled. Wtedy to właśnie świat obiegło jej
zdjęcie.

518 Dostępne w Internecie: http://www.mpolska24.pl/post/9124/polak-za-granica-jakrozpoznac-zamachowca-samobojce [data dostępu: 12.12.2015].
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Rycina 35.
Leila Khaled

Źródło: https://americanfront.info/2012/05/24/leila-khaled-icon-of-palestinian-liberation/ ,
[data dostępu: 17.12.2015].

Wraz z bojownikami palestyńskimi porwała samolot izraelskich linii lotniczych,
zmierzający z Rzymu do Tel Awiwu. Leila broń ukryła pod białą, letnią sukienką. Miała
wówczas zaledwie 24 lata. Khaled z pozostałymi porywaczami zmusiła pilotów, by
skierowali maszynę do syryjskiego Damaszku. Po wylądowaniu samolot obłożono
materiałami

wybuchowymi

i wysadzono

w

powietrze.

Wcześniej

porywacze

ewakuowali pasażerów, nikt więc nie zginął. Porywacze tłumaczyli, że chcieli zwrócić
uwagę świata na problem palestyński. Syryjskie władze ich zatrzymały, ale szybko
wypuściły. By móc wziąć udział w kolejnym porwaniu, Khaled przeszła szereg operacji
plastycznych. W rok później próbowała go dokonać. Na szczęście akcja skończyła się
niepowodzeniem. Po raz kolejny uwięziona Palestynka tym razem została uwolniona
w zamian za cywilów porwanych przez jej kolegów z Ludowego Frontu. Palestyńskich
terrorystów z Khaled na czele nazwano "niegrzecznymi dziećmi". Uznawana jest za
najsłynniejszą palestyńską terrorystkę. Obecnie Leila mieszka wraz z rodziną w stolicy
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Jordanii, Ammanie i nadal jest czynną uczestniczką życia politycznego tyle, że nie
w rewolucyjny sposób519.
Rycina 36.
Leila Khaled

Źródło: http://www.dailymaverick.co.za/article/2015-02-12-conversation-with-a-revolutionaryicon-what-makes-leila-khaled-still-run/, [data dostępu: 17.12.2015].

W XXI wieku zaczął obowiązywać nowy wizerunek kobiety terrorystki. Nie ma w
niej nic z romantyzmu Leili - jest sucha kalkulacja, żeby było jak najwięcej ofiar, jak
najwięcej rannych. Natomiast prawdopodobnie pierwszą kobietą, która dokonała
samobójczego ataku, była 19-letnia Loula Abboud, chrześcijanka z południowego
Libanu. Podczas ataku izraelskich komandosów w 1985 roku na miasto Aoun
zdetonowała swój pas z trotylem. Trudno było sobie wyobrazić, że ta młoda
dziewczyna mogła prowadzić zespół młodych partyzantów do walki z izraelskimi
żołnierzami i zaplanować swoją śmierć, jako zamachowiec samobójca520.
Pierwsza kobieta-samobójca w Al–Kaidzie, o której niestety wiadomo bardzo mało,
nie zostały podane jej dane osobowe, wszystko co o niej wiedziano to tylko tyle, że
przywdziała długą szatę i kraciastą chustę - charakterystyczny ubiór irackich
mężczyzn. Strój skutecznie ukrył jej płeć i ładunki wybuchowe. Aby przypisać ją do

519 Dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rowniebezwzgledne-jak-mezczyzni-najgrozniejsze-terrorystki-swiata,467481.html
[data
dostępu: 12.12.2015].
520 Krzysztof Kęciek, Szachidki i czarne wdowy, Tygodnik Przegląd, 7 listopad 2004,
dostępne w Internecie: http://www.tygodnikprzeglad.pl/szachidki-czarne-wdowy/, [data
dostępu: 12.12.2015].
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konkretnej organizacji został dodany tylko wpis na stronie internetowej powiązanej z
witryną organizacji terrorystycznej, którą założył Abu Mussab al-Zarkawi (związany z
Al–Kaidą), a wpis brzmiał: „Boże, przyjmij naszą siostrę do grona męczenników”.
Podczas amerykańskiej ofensywy w Tall Afar w pobliżu granicy syryjskiej zabiła pięciu
czekających w kolejce irackich rekrutów i raniła trzydziestu. To zdarzenie
zapoczątkowało nowy rozdział nie tylko w wojnie irackiej, ale też w globalnej walce
przeciwko terrorystom.
Terrorystki-samobójczynie, które po raz pierwszy dały o sobie znać w Libanie dwie
dekady temu, wywodziły się głównie ze świeckich ugrupowań rebelianckich – były to
Kurdyjki w Turcji521 – na kartach bliskowschodniej historii złotymi literami zapisała się
Naziq al-Abid, Kurdyjka zwana arabską Joanną d’Arc, która na początku XX wieku nie
tylko założyła kilka organizacji zrzeszających kobiety, ale i również dedykowane walce
o niepodległość. Sama też służyła w armii, walczyła z francuskimi oddziałami i
dosłużyła jako pierwsza w historii Syrii kobieta stopnia generała. W ostatnich latach
Kurdyjki chwyciły za broń, gdy międzynarodowa koalicja wypowiedziała wojnę
Saddamowi Husajnowi. Utworzony wtedy 500-osobowy żeński oddział walczył ramię
w ramię z Peszmergami522. Dopiero jednak w 2012 roku na masową skalę kobiety
zaczęły przywdziewać mundury, gdy spirala wojennej przemocy w Syrii rozkręciła się
na całego. Kurdyjki na koncie mają już m.in. ewakuację uwięzionych na górze Sindżar
Jazydów, kilka sukcesów na polu bitwy, a także zamach samobójczy przeprowadzony
przez Arin Mirkan, która w czasie zaciętej bitwy o Kobani zdołała zakraść się na
pozycje dżihadystów i zdetonować granat. Wraz z nią zginęło, co najmniej dziesięciu
z nich. Również Tamilki ze Sri Lanki, które od początku swego istnienia (1976 r.)
tworzyły komanda kobiece („Ptaki Wolności”) i samobójcze („Czarne Tygrysy”), w
których przeważnie kobiety przeprowadzały ataki samo bójcze. Młode kobiety
z różnych względów wstępują w szeregi Tygrysów: bieda, chęć zemsty za śmierć
bliskiej osoby, za życie w obozach dla uchodźców. Ponadto często zdarzają się
przypadki, że po śmierci ojca rodzina nie jest w stanie zapłacić posagu, więc
dziewczyna nie może wyjść za mąż. Tamilskie Tygrysice – werbowane ze względu na
urodę, jako że ta zwiększa siłę rażenia – wysyłane są na samobójcze misje. Kobiety

521 Dostępne w Internecie: http://www.newsweek.pl/kobiety-al-kaidy,15660,1,1.html,
[data dostępu: 12.12.2015].
522 Tradycyjna nazwa kurdyjskich bojowników walczących w partyzantce i
powstaniach o niepodległość Kurdystanu.
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stanowią już znaczną część Tamilskich Tygrysów. W 1991 roku były minister Indii
Rajiv Gandhi został zabity przez terrorystkę ze Sri Lanki, która ukryła materiał
wybuchowy w koszu z kwiatami. Inna kobieta zabiła prezydenta Sri Lanki –
Renashinga Prendesa dwa lata później.
Pierwszą „białą terrorystką”, czyli zamachowcem-samobójcą w Europie była Muriel
Degauque - trzydziestoośmioletnia Belgijka nawrócona na islam. Wkraczając na
ścieżkę męczeństwa, przyjęła imię Myriam. Parędziesiąt kilometrów na północ od
Bagdadu, w miejscowości Bakuba, 9 listopada 2005 roku iraccy policjanci, niczego
niepodejrzewający i niczego nieprzeczuwający, gdyż podeszła do nich biała kobieta, a
takich samobójców dotąd w Iraku nie widziano, opasana ładunkiem wybuchowym,
wysadziła się wśród nich i zabiła aż pięciu policjantów. Muriel stała się przykładem dla
męża – Marokańczyka Hissama Gorisa, który w kilka godzin później poszedł śladem
żony, lecz obrał sobie cel trudniejszy do zrealizowania, mianowicie, zaatakowania
amerykańskich żołnierzy, co niestety się nie udało, gdyż został zastrzelony, zanim
zdążył się do nich dostać523.

1.3.

Motywy działania

W tym wątku uwaga skupia się na motywach działań kobiet. Co tak naprawdę
skłania je do podejmowania tak radykalnych działań? Co nimi kieruje, jakie emocje się
w nich gromadzą i czy zawsze jest to ten sam motyw, a może jest ich kilka?
Jednym z motywów, którym kobiety się kierują jest religia. Aczkolwiek motyw religii
jest raczej tym, którym kierują się mężczyźni. Natomiast u kobiet tych motywów jest
wiele od wiary, poprzez miłość, aż do zemsty. Jak już wiadomo męczeńska śmierć jest
czymś wyjątkowym, co daje męczennikowi szansę na pójście do raju. Jeżeli w
przypadku mężczyzn nagrodą za takową śmierć jest pójście do lepszego świata, gdzie
dostaną panie raju, czyli hurysy, a Koran pisze o nich tak: „będą tam hurysy o wielkich
oczach, podobne do perły ukrytej”524, tak w przypadku kobiet jest to zyskanie w
oczach Allaha i zostanie wieczną dziewicą oraz dostanie wszystkiego, co dobre w
przyszłym świecie, natomiast przez swoją mądrość Allah nie opisał co kobiety
otrzymają jako odpowiednik hurys, ze względu na skromność i wstydliwość. W Koranie

523 Dostępne w Internecie: http://www.newsweek.pl/kobiety-al-kaidy,15660,1,1.html,
[data dostępu:: 12.12.2015].
524 Koran 56: 22-23, tłum. Józefa Bielawskiego, Warszawa 1986.
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jest to opisane tak: „dla was będzie tam to, czego zapragną wasze dusze; i dla was
będzie tam to, o co wy poprosicie”525.
Sposób, w jaki najczęściej kobiety dokonują zamachów, to samobójcza śmierć
poprzez wysadzenie się. Jako że w Koranie samobójcza śmierć jest potępiana, a ten,
kto jej dokona, będzie za karę ciągle przeżywał moment śmierci, tak osoba dokonująca
takiego czynu musi uwierzyć, że to co robi jest z rozkazu boga, a on jest wybrany do
jego wypełnienia, tylko wtedy może pójść do raju, gdyż zabicie wierzącego umyślnie
jest potępiane przez Boga „a kto zabije wierzącego naumyślnie, to zapłatą dla niego
będzie Gehenna, gdzie będzie przebywał wiecznie. Bóg rozgniewał się na niego i
przeklął go, i przygotował dla niego karę ogromną”526.
Pozostając wciąż w temacie wiary i religii, pretekstem, dla którego terrorystki
dokonują zamachów są niewierni, niewierzący czy też grzesznicy. Jest to chęć i próba
dokonania własnego osądu na ludziach innej wiary czy też niewiernych, a Koran
wyraźnie mówi: „I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni
was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. I nie zwalczajcie ich przy
świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą
walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!”527. Jedna z
kobiet opowiada właśnie o swojej próbie samobójczej, kiedy to trzech bojowników
zabrało ją do mieszkania i założyło jej spodnie załadowane materiałami wybuchowymi
od pasa, aż do kolan. Z racji tego, że to wszystko sporo ważyło, a oni zawieźli ją do
punktu kontrolnego, kobieta, która ją sprawdzała zauważyła, że ta nienaturalnie się
porusza. Po dłuższym przyglądaniu się dziewczynie i nabraniu podejrzeń, powiedziała
jej, że jest aresztowana. Oczywiście młoda kobieta tak szybko się nie poddała i zaczęła
krzyczeć „za co, dlaczego?”. Wtedy postanowiła zdetonować ładunek. Oczywiście
przed dokonaniem samobójczej śmierci zdążyła się pomodlić, aby Allah przyjął ją do
grona męczenników, gdyż nie ma innego wyboru, bo została złapana. Więc pociągnęła
za detonator, a ku jej zdziwieniu ładunek nie wybuchł. Młoda kobieta jedyne co wtedy
czuła to smutek i żal, że nie udało jej się popełnić samobójstwa. Jej celem było
znalezienie się w dużej grupie Żydów, w ich samym centrum i wysadzenie się wśród
nich, aby było jak najwięcej ofiar. Chciała, żeby wszyscy zginęli.

525 Tamże, 41:31.
526 Tamże, 4:93.
527 Koran 2: 191, tłum. Józefa Bielawskiego, Warszawa 1986.
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Kolejnym argumentem, którym kierują się kobiety jest zemsta za cierpienie
swojego narodu. Jak w swojej książce opisuje Julia Jusik528, właśnie to może być
punktem zapalnym, dla którego kobiety podejmują taką próbę. Przytacza ona tu
przykład dwudziestoośmioletniej Wafy Idris, która nie miała męża ani dzieci, pracowała
jako pielęgniarka w obozie dla uchodźców palestyńskich. Widok, który oglądała
każdego dnia, jak Izraelczycy postępują z palestyńskimi dziećmi, przyczynił się do
nagromadzenia w dziewczynie wielu negatywnych emocji, a w konsekwencji do tego,
że kobieta wysadziła się w izraelskiej dyskotece, chcąc „pomóc” swojemu narodowi.
Palestyńskie kobiety zawsze dokonują eksplozji, a swoje akcje doprowadzają do
końca. Siłą sprawczą może również stać się niezgoda na sytuację panującą, w obrębie
której znajduje się i funkcjonuje terrorysta lub jego rodzina.
Bardzo podobnym stwierdzeniem do tego, że motywem, który nimi kieruje jest
zemsta za cierpienie swojego narodu jest po prostu jego obrona. Film529, na którym
również się opiera praca tytułem prawie identyczny (film opowiada o kobietach
Czeczeni, natomiast książka o Izraelkach) jak książka wspomniana w pracy powyżej.
Opowiada właśnie o czterech kobietach. Jedna z nich zostaje opisana w gazecie, a w
niej artykuł, którego główny tytuł brzmi „Specjalistka od materiałów wybuchowych”
sama zainteresowana uważa, że nie jest terrorystką jak ją opisali. Jest wręcz oburzona
tym stwierdzeniem, gdyż uważa, że ma ona prawo bronić swojego kraju, a dżihad530
nie jest wyłącznie męską sprawą. Posuwa się do stwierdzenia, że jest to obowiązek, a
nawet przywilej kobiet. Jako, że uważa, iż brakuje im różnych broni takich jak karabiny
wyjaśnia, że powinni wykorzystywać to co mają, czyli swoje ciała. Sama
przygotowywała ładunki wybuchowe, wykorzystywane w zamachach samobójczych,
a dodatkowo jeszcze szkoliła bojowników Hamasu531. Została złapana i skazana na
2 lata i 4 miesiące więzienia.
Jedna z kobiet próbująca dokonać samobójczego zamachu, na pytanie „dlaczego
chciała to zrobić?” odpowiada, że po prostu znudziło jej się życie. Podczas gdy piekła
528 J. Jusik, Narzeczone Allacha. Samobójczynie, terrorystki z Czeczenii, Katowice
2006.
529 Narzeczone Allaha, Natalie Assouline, 2008.
530 W tradycji europejskiej termin ten często, choć nie do końca precyzyjnie, tłumaczy
się jako „święta wojna”.
531 Islamska organizacja niepodległościowa, która stała się aktywna we wczesnych
etapach Intifady, działała przede wszystkim w Strefie Gazy, ale też na Zachodnim
Brzegu. Przez część państw i organizacji zachodnich, w tym Stany Zjednoczone,
uznana jest za organizację terrorystyczną. Unia Europejska zdecydowała dnia 17
grudnia 2014 roku wykreślić Hamas z czarnej listy organizacji terrorystycznych.
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w domu tort na swoje urodziny, kuchenka eksplodowała, a ona spędziła pół roku w
szpitalu „Soroka”. Stwierdziła, że lekarze nie byli dla niej mili i nie odnosili się do niej z
szacunkiem, więc ona postanowiła się wysadzić w tym oto szpitalu. Dodała również,
że od kiedy była małą dziewczynką marzyła o tym, aby zostać zamachowcem
samobójcą, tylko po to, żeby zasłużyć na miłosierdzie Allaha i jest to najwspanialsze
wyznanie wiary.
Motyw, który najbardziej odzwierciedla ich straszne działania, jest to motyw
miłosny. Oczywiście wiele kobiet zakochuje się nieszczęśliwie, jest wykorzystywana
czy bita, jednak tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdzie obowiązkiem kobiety
jest bycie posłuszną żoną i matką wychowującą kolejne dzieci. A gdy miłość idzie w
parze z religią? Do czego wtedy zdolna jest kobieta? Takim przykładem kobiety
zakochanej jednocześnie w mężczyźnie, ale i też swoim bogu Allahu jest Chawa
Barajewa. Ten przykład bardzo dobrze opisuje jak młodą i naiwną kobietę łatwo
nakłonić do tak brutalnych czynów.
Chawa była półsierotą wychowywaną tylko przez ojca. Arbi – bo tak nazywał się
właśnie ten, dla którego poświęciła swoje życie – wziął ją do siebie pod opiekę. I oto
kiedy za czasów mieszkania z ojcem wyglądała jak normalna dziewczyna, tak w rok
później, gdy mieszkała już z Arbim zaczęła wyglądać jak bojowniczka. Wykorzystał to,
uznał ją za dobry materiał i przygotował do roli męczennicy. Do tego rozkochał ją w
sobie, sprawił, że we wszystko mu wierzyła i była gotowa oddać dla niego swoje życie.
Tak też się stało. 6 czerwca 2000 roku ciężarówka prowadzona przez Chawę,
wyładowana materiałami wybuchowymi uderzyła w tymczasową siedzibę oddziału sił
specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji w miejscowości Ałchan-Jurt i
zabiła dwadzieścia siedem osób, a przy tym zabijając siebie i drugą szesnastoletnią
dziewczynę, która jej towarzyszyła. Jej śmierć została zainscenizowana według
wszelkich obowiązujących reguł. Przed śmiercią dziewczynę sfilmowano we własnym
domu, gdy pokornie siedzi na fotelu i czyta fragmenty Koranu, a potem odpowiada na
pytania o sens życia i śmierci. Następnie uwieczniono dziewczynę za kierownicą
ciężarówki. Wierzyła, że dzięki temu dostanie się do raju, a tam czeka ją szczęście i
pokój. Za tym również objawia się motyw religijny, gdyż wszystkim mówiła, że pójdzie
do nieba. Wierzyła, że dobrze robi, i że tak powinno być532.

532 J. Jusik, Narzeczone Allacha. Samobójczynie, terrorystki z Czeczenii, Katowice
2006.
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popierającymi terroryzm jest po prostu chęć zysku czy uzyskania środków do życia po
śmierci męża – żywiciela rodziny. Kobiety oprócz czynnego udziału, zdecydowanie
częściej wspierają swoich mężczyzn tworząc charytatywne organizacje, które są
przykrywką do zarządzania funduszami organizacji czy po prostu zachęcają swoich
synów, braci i mężów do walki. Często kieruje nimi czynnik emocjonalny i wstępują do
takiej organizacji w ślad za swoim ukochanym małżonkiem. Później na pewno
wychowując w tym kierunku swoje potomstwo533.
Następnym impulsem i chyba jednym z głównych i najważniejszych, którym mogą
się kierować kobiety jest motyw zemsty, tudzież próba uwolnienia mężów, braci czy
też synów z różnych więzień, czy innych tego typu miejsc, gdzie są przetrzymywani.
Oscylując wciąż wokół opowiadań Juli Jusik534 posłużę się przykładem Aisy Gasujew,
która opasana pasem szahida zdetonowała ładunek w komendanturze wojskowej.
Zarówno ona, jak i inne kobiety stojące przed komendanturą domagały się uwolnienia
więzionych synów czy też mężów. Kobieta jest skłonna do wielu poświęceń, nawet
gotowa jest oddać swoje życie za wolność męża czy syna. Dokonanym aktem
samobójczym kobieta oprócz tego, że zabiła siebie, zabiła również ochroniarzy i
komendanta, o którego śmieci już myślała od dawna. Czym tak zawinił, że tak bardzo
pragnęła jego śmierci i dopięła swojego celu? To wszystko przez akcję wyłapującą
bojowników, w której został złapany i aresztowany mąż Aisy. Wszystko może
obeszłoby się bez większej katastrofy, gdyby Alichan – mąż dziewczyny, został
wypuszczony na wolność, gdyż, jak sami żołnierze przyznali, nie miał nic wspólnego z
bojownikami, a złapany został przypadkiem. Największym punktem zapalnym, który
wywołał w dziewczynie tak wielki gniew i tak wielką ochotę do zemsty, było to, że
strasznie się znęcali nad jej mężem - był bity, torturowany, a w końcu skonał na jej
oczach. To właśnie Gejdar Gadżijew nie zezwolił na wypuszczenie niewinnego
mężczyzny, gdyż był bardzo srogi i nie znał litości.
Śmierć męża nie była jedynym powodem, dla którego kobieta dokonała aktu
terroru. Krótko przed śmiercią męża zginął również jej niepełnosprawny brat, który
został zabity przez żołnierzy dla zabawy, gdyż nie miał on jednej nogi, a tamci bardzo

533 Dostępne w Internecie: http://docplayer.pl/14132195-Terrorysci-kobiety-imezczyzni-terrorists-women-and-men.html, [data dostępu:: 12.12.2015].
534 Rosyjska dziennikarka, autorka książki „Narzeczone Allacha. Samobójczynie,
terrorystki z Czeczenii”.
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z niego drwili. Kobieta długo nie mogła dojść do siebie po śmierci najbliższych jej osób.
Stała się milcząca i bardziej skryta, lecz to nie ona wpadła na pomysł zemsty. Pojawił
się w jej życiu mężczyzna, który skłonił ją do pomszczenia śmierci męża. Dawał jej
religijne książki do czytania, aby pogłębiała swoją wiarę. Tutaj też po raz kolejny
powtarza się wątek religijny i to, czy zasłuży na pójście do lepszego świata.
Zastanawiała się, czy jej mąż trafi do raju i czy ona sama też zasłużyła, aby się w nim
znaleźć. Kaukaskie kobiety po stracie mężów zostają „czarnymi wdowami”535 (ale o
nich będzie więcej w rozdziale trzecim), bo jak wiadomo wychowane są na wierne,
posłuszne i pokorne małżonki. Mężowie odgrywają w ich życiu pierwszoplanową rolę
i stanowią jego centrum. Jedna z Czeczenek opowiada o tym tak: „Czeczen troszczy
się o żonę jak o skarb […]. On zarabiał, ja prowadziłam dom, taki zwyczaj obowiązuje
w czeczeńskiej rodzinie. Trzeba przyznać, że przed wojną kobiety żyły bez większych
trosk – mężczyźni zajmowali się wszystkim, im został tylko dom i dzieci536. Religia
oparta na ideologii terrorystycznej, mająca silne powiązania z tradycją narodową
nakazuje pomścić śmierć członka rodziny. Agresywne zachowanie sił bezpieczeństwa,
tortury, porwania oraz morderstwa męskich krewnych czy też zniszczenie rodzinnych
domów, jako kara za rzekome powiązania z terrorystami powodują, że kobiety stają
się samobójczyniami. Mia Bloom spostrzega, że kiedy mężczyźni swoje misje
samobójcze motywują fanatyzmem religijnym lub nacjonalistycznym, kobiety robią to
częściej z powodów bardzo osobistych”537.
Takim przykładem zemsty za śmierć najbliższych, zdesperowanej matki i żony jest
przykład szahidki Baimuratowej. „Była 46-letnią matką trzech zaginionych, uważanych
za zmarłych synów. Zostali zabrani na przesłuchanie przez władze sześć lat wcześniej
i nigdy już o nich nie słyszała. Jej mąż, błędnie zidentyfikowany jako bojownik
czeczeński w 1999 roku, został zastrzelony na jej oczach na rynku miasteczka.
Przybyła na festiwal z 28 kilogramami materiałów wybuchowych pod muzułmańskim
ubiorem i podeszła do stanowiska, gdzie siedzieli urzędnicy. Zdetonowała samobójczą
kamizelkę powodując śmierć 150 pielgrzymów”538. Kolejny przywołany fragment

535 Zwana również szahidką, kobieta zamachowiec posługująca się tak zwanym
pasem szahida, wyładowanym materiałami wybuchowymi, uważana przez islamistów
za męczennicę.
536 P. Prochazkova, Ani życie ani wojna. Czeczenia oczami kobiet, Warszawa 2005,
s. 185.
537 M. Bloom, Dying to Kill: The Allure of Suicide Terror, New York 2005, s.145.
538 C. Jones, Soft Target II: Tank, Bloomington 2008, s. 208.
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ukazuje identyczną motywację i podobny sposób detonacji bomby, chęć zabicia jak
największej ilości ludzi w celu pomszczenia śmierci najbliższych: „W czwartek 5
czerwca 2003 roku o godz. 7.36 rano, Masdika Korchnoi czekała na przystanku
autobusowym w pobliżu wojskowej bazy lotniczej w Mozdok, która jest główną
wojskową instalacją w rosyjskiej prowincji Osetii Północnej. Miała dwadzieścia pięć lat,
była wdową i matką dwóch zaginionych synów. Masdika ubrana w biały kombinezon
pielęgniarki czekała na autobus […] rzuciła się pod niego i zdetonowała urządzenie.
57 osób zginęło, a 17 zostało poważnie rannych w wybuchu”539.
Od pewnego czasu biegun związany z funkcjonowaniem kobiety w organizacji
terrorystycznej zmienia się od uczestnictwa biernego (opieka nad rodziną,
bojownikami biorącymi udział w walkach, zajmowanie się funduszami organizacji) do
uczestnictwa czynnego, a więc samej walki. Kobiety Bliskiego Wschodu ze względu
na tradycje i wychowanie są raczej uczone pokory wobec mężczyzn, wytrwałości w
trudach życia codziennego, a nie stawania się bohaterkami akcji zbrojnych540.
Jednakże, jak zauważyli mężczyźni, uległość i zaangażowanie będzie atutem w walce,
a więc zachęca się młode kobiety, które straciły swoich najbliższych do działań
zbrojnych na zasadzie zemsty z miłości. Kobiece zaangażowanie jest wzmacniane,
intensywnymi

szkoleniami

farmakologicznymi

(lekami

(„praniem

mózgu”)

psychotropowymi).

oraz

Dzięki

podsycane
takiej

strategii

środkami
kobiety

samobójczynie raczej nie wycofają się z powierzonego im zadania, ponieważ dokonują
zemsty z miłości.
Oczywiście motyw zemsty nie musi dotykać tylko problemów dotyczących zabicia
czy też zatrzymania męża, brata albo syna. Ten motyw może także dotykać samej
kobiety, może to być poniżenie przez mężczyznę, gwałt czy też okaleczenie. W akcie
desperacji kobieta jest zdolna posunąć się do wszelkich działań, a gdy przy tym zginie
śmiercią męczeńską i pójdzie do raju? Dlaczego by tego nie zrobić, nie zabić swojego
oprawcy, a w zamian za to ujrzeć lepszy świat. Wchodzeniem na drogę przemocy,
mogą odzyskać swój honor albo godność. Podkreślając traumatyczne położenie
kobiety, która nie godząc się ze swoim losem lub targana emocjami (miłością,
nienawiścią, rozpaczą), heroicznie dokonuje samopoświęcenia. 51-letnia Samira

539 M. Woźniak, K. Zdulski, Wschód i Zachód. Tolerancja i różnorodność, Łódź 2013,
s. 65.
540 Dostępne w Internecie: http://docplayer.pl/14132195-Terrorysci-kobiety-imezczyzni-terrorists-women-and-men.html, [data dostępu: 1.04.2016].
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Ahmed Jassim nazywana „matką wiernych” werbowała kobiety, które zostały
wcześniej porwane i zgwałcone i wmawiała im, że jedyny sposób na odzyskanie
honoru i godności to śmierć w samobójczym zamachu. Co gorsze, sama najpierw
pomagała organizować gwałty na młodych kobietach, a następnie przekonywała
ofiary, że jedynym sposobem zmycia z siebie hańby jest samobójcza, męczeńska
śmierć.
Tak naprawdę motywów działań kobiet może być wiele, może to być kierowane
nudą w życiu, nieszczęśliwym życiem, samotnością, utraconą miłością albo po prostu
zakochaniem się w nieodpowiednim mężczyźnie. Może to być również przymuszanie
do takich działań, jak i nieświadomość tego, że bierze się w czymś takim udział na
przykład przez faszerowanie różnymi środkami psychotropowymi lub kupowaniem
małych dziewczynek od biednych rodzin w celu wyszkolenia ich na bojowniczki i
męczennice.
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ROZDZIAŁ 2
WERBUNEK KOBIET DO ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH

2.1. Przyczyny werbunku dziewcząt i kobiet
Udział kobiet w organizacjach terrorystycznych nie już zjawiskiem nowym,
zauważa się ich obecność w coraz szczerszym kręgu zainteresowań. Zarówno pełnią
rolę zwykłych bojowniczek, jak i również zostają obsadzone w rolach przywódczyń.
Przyczyn werbunku właśnie kobiet oraz dziewcząt można doszukiwać się w wielu
aspektach życia, różne motywy za tym mogą stać, jedne bardziej brutalne, inne
bardziej naturalne albo po prostu sama chęć tych kobiet do wstąpienia do kręgu
terrorystów. Współczesne kobiety niszczą wszelkie stereotypy ukazujące kobietę jako
słabą, delikatną i do reszty oddaną mężczyźnie.
„Właśnie, dlatego poszukiwanie kandydatek na żywe bomby przebiega obecnie
w Czeczenii bardzo intensywnie. Kto w pierwszym rzędzie jest przez werbowników
brany pod uwagę? Młode kobiety z rodzin, w których związki klanowe przestały
funkcjonować lub gdzie brakuje ojca; młodsze siostry lub wdowy po rebeliantach;
kobiety z bardzo religijnych lub wahabickich rodzin. Kobiety, w których rodzinach w
ostatnim czasie rozegrała się jakaś tragedia; które źle znoszą stratę najbliższych.
Takie, u których rozpacz i załamanie osiągnęły stan krytyczny. Przede wszystkim takie
kobiety, które nie mają nikogo, kto by je bronił”541.
„Fenomen prowadzenia ataków samobójczych przez kobiety przybiera coraz
szerszą skalę. Dziesiątki palestyńskich i czeczeńskich kobiet są gotowe podjąć tego
typu akcje, chcąc pokazać światu, że podobnie jak mężczyźni nie boją się śmierci i
potrafią walczyć. Jednakże to zjawisko nie ogranicza się tylko do Palestynek, czy
Czeczenek, podobne ataki maja też miejsce w Iraku, Turcji, Maroko, a nawet Azji
Środkowej”542.
Dwie z głównych przyczyn najbardziej spektakularnych i zaskakujących,
przydatnych organizacjom to takie, gdzie płeć żeńską werbuje się w celach
541 J. Jusik, Narzeczone Allacha. Samobójczynie, terrorystki z Czeczenii, Katowice
2006, s.143.
542 Dostępne w Internecie: http://emiddle-east.com/waleczne-kobiety-kamikadze/,
[data dostępu: 1.04.2016].
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propagandowych dla rozgłosu oraz dlatego, że zwracają na siebie mniejszą uwagę.
Ich obecność w aktach terroru jest bardziej szokująca i przede wszystkim bardziej
zaskakująca niż mężczyzn, ponieważ większość służb zwyczajnie nie spodziewa się,
aby zamachu dokonała kobieta, pod tym względem bardziej kontrolowani i pilnowani
są mężczyźni. Ignorują płeć jako istotny czynnik, dzięki czemu skupiają się tylko na
zagrożeniach ze strony mężczyzn543. Co za tym idzie? Większe zainteresowanie
mediów kobiecymi zamachami, w konsekwencji tego medialność terroryzmu zachęca
organizacje terrorystyczne do werbowania kobiet. Jeżeli organizacjom zależy na jak
największym rozgłosie, a jednocześnie na szerzeniu paniki czy strachu, ten sposób
może

okazać

się

bardzo

skuteczny.

Medialny

melodramat

towarzyszący

spektakularnym akcjom kobiet-terrorystek promuje sprawę i zachęca inne kobiety do
przyłączenia się i do działania. Zwalczanie terroryzmu skoncentrowane na
ograniczeniu terrorystycznych działalności skupia się na uosabianiu z męskim
światem, powoduje, że organizacje terrorystyczne coraz częściej posuwają się do
wykorzystania kobiet w celu dokonania zamachów. Ten trend często jest pomijany w
krajowych strategiach obronnych. Kobiety werbuje się też dlatego, że potrafią
przedostać się do różnych miejsc niezauważalnie, mają do tego wiele predyspozycji,
zaczynając od typowego, luźnego stroju pod którym można ukryć np. ładunki
wybuchowe, poprzez wykorzystanie dzieci, gdzie na przykład ładunki można schować
w ich wózkach czy też plecakach. Ignorowanie ich jako potencjalne zagrożenie może
się przyczynić do większego zainteresowania organizacji kobietami i chęci pozyskania
ich w swoje szeregi.
Werbowanie kobiet oraz tych młodszych dziewcząt, może odbywać się dlatego, iż
są one traktowane niżej w społeczeństwie. Uważa się je za łatwiejsze do werbunku, a
później do zmanipulowania i nakłonienia do dokonania zamachu. Często te kobiety
pewnie same starają dostać się do organizacji, gdyż zostały same, ich mężowie,
ojcowie, bracia może zostali zabici, a to sprawia, że kobieta staje się bardziej
nieprzewidywalna i bardziej brutalna, a o to przecież chodzi. Skłonna jest wtedy do
wielu poświęceń, aby zemścić się za śmierć najbliższych. Dodatkowym czynnikiem,
który już został wspomniany, pozwalający ułatwić przebieg całej akcji jest zwrócenie
na siebie mniejszej uwagi oraz zainteresowania, a to daje im większe pole do

543 Dostępne w Internecie: http://www.inp.uw.edu.pl/files/publikacje/Kobietyterro
ryzmA.Zieba.pdf, [data dostępu: 20.03.2016], s.62
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manewru. A wtedy już krótka droga do zamachu terrorystycznego. Wiele służb
specjalnych pewnie nie spodziewałoby się, że kobieta może stać się tak okrutną bestią
i być może w głowie rodziłoby się wiele pytań i byłby problem, aby ją zastrzelić, być
może cała akcja zostałaby wymierzona w mężczyzn. Dlatego w 1991 roku po raz
pierwszy została wydana książka pod tytułem „Shoot the women first” – najpierw
zastrzel kobietę – była to swoista rada dla organów bezpieczeństwa w działaniach
ofensywnych z uwzględnieniem czynnika płci. Przystąpienie do organizacji
terrorystycznej może też dawać kobiecie poczucie akceptacji wśród takiego
środowiska oraz w końcu poczuć, że jest komuś potrzebna. Taka terapia pozbycia się
własnych kompleksów oraz upokorzenia przez mężczyzn.
Kolejną taką przyczyną jest po prostu pełnienie roli, potocznie zwanej „sekretarki”,
oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu – parzenia kawy i umawiania
spotkań – tylko zajmowania się sprawami organizacji od wewnątrz. Na przykład
zajmowanie się stroną logistyczną tj. udzielanie schronień, odwiedzanie skazanych,
przekazywanie informacji czy też odciąganie uwagi ochrony albo transport urządzeń.
Można też je werbować w celu przypisania im funkcji moderatora rekrutacji – werbunek
nowych członków czy też propaganda. Kobieta kobietę lepiej przyciągnie do
organizacji czy tez młodą dziewczynę, gdyż bardziej jej zaufają, a to też się przydaje,
łatwiej jej nawiązać kontakt i przekonać do wstąpienia. Na pewno jednym z kluczowych
powodów to rola męczennicy. Kobietę jest dużo łatwiej zmanipulować i przekonać do
męczeńskiej śmierci. Dlatego w jej kwestii pozostaje przygotowanie i przeprowadzenie
zamachu terrorystycznego. Rolę, jaką jeszcze mogą odrywać wewnątrz organizacji to
po prostu usługi seksualne. Mężczyźni wykorzystują kobiety dla zaspokojenia swoich
erotycznych fantazji. Dlatego właśnie werbuje się dużo młodych dziewcząt tylko po to,
aby bojownicy mogli zaspokoić swoje potrzeby seksualne544.
Werbowanie młodych ludzi jest raczej sprawą bardzo prostą, a to wszystko ze
względu na łatwowierność, problemy w społeczeństwie, szukanie własnego kąta na
ziemi czy obieranie życiowej drogi, dlatego właśnie stają się głównym celem
terrorystów. Zdaniem prof. Zdzisława Krasnodębskiego „głównym celem rekrutacji
stali się młodzi ludzie pozbawieni poczucia tożsamości, zakorzenienia i wzorców
społecznych, dzieci imigrantów często w drugim i trzecim pokoleniu, ludzie rozdarci

544 Dostępne w Internecie: http://www.inp.uw.edu.pl/files/publikacje/Kobietyterroryzm
A.Zieba.pdf, [data dostępu: 18.03.2016], str. 54-55

288

między ojczyzną przodków, a krajem zamieszkania, w żadnym z nich nieczujący się u
siebie, a także dzieci z rozbitych lub patchworkowych rodzin, poszukujący poczucia
stabilności, postaw nieobciążonych relatywizmem”545. Uważa on, że to właśnie te
czynniki są powodem, dla których młodzi ludzie są w stanie się radykalizować.
Ważnymi czynnikami, które mogą wpływać na zwiększenie podatności na
rekrutację do organizacji terrorystycznej są: „etap rozwoju psycho-społecznego: do
grup terrorystycznych najłatwiej rekrutowani są ludzie młodzi, pozbawieni zobowiązań,
dążący do zidentyfikowania celu, którego realizacji mogliby się poświęcić, skłonni do
skrajnych, idealistycznych poglądów. Podatne na werbunek mogą okazać się także
osoby w średnim wieku i starsze, jeśli znajdują się w sytuacji, w której objawy
zainteresowania i psychicznej bliskości i wsparcia są przez nich pożądane ze względu
na sytuację osobistą, w jakiej się znalazły. Czynniki sytuacyjne: werbunek jest
najłatwiejszy w stosunku do osób, które znajdują się w stanie kryzysu psychicznego,
związanego z poważnym, negatywnym wydarzeniem w ich życiu bądź sytuacją
społeczną, tj. osoby znajdujące się w depresji bądź znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej, pozbawione perspektyw – jeśli werbownik zaoferuje im wsparcie, może
uzyskać ich daleko idącą wdzięczność i oddanie. Sytuacja rodzinna: podatność na
werbunek może w sytuacjach skrajnych zwiększać się zarówno u osób pochodzących
z rodzin liberalnych, jak i autorytarnych – w wypadku rodzin autorytarnych osoba
werbowana może być podatna na werbunek ze względu na ukształtowany, bierny
i zależny charakter, natomiast w wypadku rodzin liberalnych podatność na werbunek
może być warunkowana potrzebą wsparcia, a także poczucia bliskości i
przynależności zapewnianą przez werbującą grupę. Cechy osobowe: stosunkowo
łatwiej werbunkowi poddają się osoby podatne na sugestie, o obniżonym krytycyzmie
i niskiej samoocenie, a także skłonne do przyjmowania radykalnych, idealistycznych
poglądów”546.

545 Dostępne w Internecie: http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3189-profkrasnodebski-glownym-celem-rekrutacji-organizacji-terrorystycznych-stali-sie-mlodziludzie-pozbawieni-poczucia-tozsamosci, [data dostępu: 18.03.2016].
546 Dostępne w Internecie: http://www.cbnt.collegium.edu.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=55:werbunek-do-organizacji-terrorystycznych&catid=38:
poradniki&Itemid=34, [data dostępu: 17.03.2016].
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2.2.

Sposoby werbowania dzieci, dziewcząt i kobiet

Sposoby werbowania kobiet – czy to zjawisko bardziej naturalne, brutalne czy
precyzyjnie przygotowane działanie? Czy kobiety wiedząc w jakie środowisko
wstępują są tak bardzo przychylne tym ideom, a może ludzie, którzy zajmują się w
organizacjach werbunkiem używają jakichś podstępów? Czy możliwym jest, aby one
same pragnęły się dostać w szeregi organizacji terrorystycznych nie potrzebując
żadnych zapewnień, że to jedyna i właściwa droga, żadnych próśb, gróźb czy
podstępów? Co w takim razie kieruje młodymi dziewczynami? Czy one naprawdę są
świadome swoich wyborów? Dobra propaganda i wyobraźnia z nią w parze działa
cuda, wydaje się im, że obierają dobry kierunek zazwyczaj ten lepszy albo zwyczajnie
do wyboru nie pozostaje im nic innego. Czy przekonując się o tym jak jest naprawdę
w takiej organizacji, dalej chcą tam pozostać i kontynuować swoją drogę, która
zazwyczaj prowadzi do jednego – do męczeńskiej śmierci albo wykorzystywania.
Kobiety coraz dobitniej zaznaczają swoją obecność w świecie przemocy, będąc
sprawcami ucisku czy terroru. Skrajnym przykładem potwierdzającym tą tezę jest
zjawisko współczesnych kamikadze547 w wydaniu żeńskim – kobiet samobójczyń.
Będąc członkiniami organizacji terrorystycznych, stają do walki na śmierć i życie,
wykorzystując wszelkie możliwe sposoby na zadanie bólu i cierpienia. Uosobieniem
tego wszystkiego, co wcześniej zostało wspomniane w chwili obecnej są Czeczenki i
Palestynki. Czeczenki dokonują zamachów samobójczych w imię walki o
niepodległość, zarówno na terenie własnego kraju, jak i w Moskwie. „Pod ostrzałem”
Palestynek znajduje się Izrael oraz tereny przez niego anektowane.
Zaczynając może od tych najmłodszych kobiet – dzieci. Jako że dzieci nie mają
jeszcze o tym bladego pojęcia, co jest złe, a co dobre, zwłaszcza, gdy ich rodzina na
przykład cała angażuje się w życie organizacji terrorystycznej, nie ma ono
świadomości tego co, robi i do czego dąży, a nawet tego, jakie mogą być tego skutki.
Od najmłodszych lat posyła się je do szkół, w których są szkolone, uczone
i przygotowywane do roli bojowników, męczenników i innych funkcji, które będą
spełniać w organizacjach. „Werbowanie irańskich dzieci miało miejsce w szkołach, w
których opowiadano o bohaterskich bitwach (m.in. pod Karbalą) w formie baśniowej

547 Kamikadze – japońska wojskowa formacja samobójcza z czasów II wojny
światowej.
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przygody, w której one same mogłyby występować jako bohaterowie-męczennicy. Do
obozów szkoleniowych trafiały nawet 10-letnie dzieci. Zastraszone i nieświadome, ale
zafascynowane opowieściami o Husajnie, gotowe były iść jego śladem. Często przez
10 godzin dziennie uczyły się obsługi karabinów i granatów. Każde dziecko wysłane
na front miało na szyi zawieszony „kluczyk do raju” z napisem: „Mam specjalne
pozwolenie imama Chomeiniego na wstąpienie do nieba”. Za każde dziecko na froncie
rodzice otrzymywali 6 tys. tumanów (czyli równowartość ówczesnej miesięcznej pensji
irańskiego robotnika). Jeśli dziecko zginęło, rodzina dostawała legitymację
męczennika, co dawało przywileje przy zakupie żywności, odzieży, a także oznaczało
awans społeczny548.
Takie wpajanie od najmłodszych lat poglądów, opowiadania "bohaterskich" historii
na większość dzieci musi działać fascynująco. Chcą one iść tropem swoich bohaterów,
często nie zauważając albo zwyczajnie nie rozumiejąc, gdzie kończy się granica tych
jeszcze dobrych działań, szybko wchodząc pod kreskę złych czynów. Niestety, dzieci
"żołnierze" są bardziej pożądani, gdyż nie kwestionują rozkazów, łatwiej nimi
manipulować i są bardziej posłuszne niż dorośli. Wszystkie procesy jakim są
poddawane mogą z nich uczynić doskonałych zamachowców. Aby stali się oni takimi
zamachowcami trzeba nauczyć ich mechanizmów obronnych, daje to możliwość na
przełamanie bariery zabicia drugiego człowieka, tylko wtedy kiedy dokonuje się to w
obronie własnej albo swoich bliskich. Uświadamia się przyszłych zamachowców, że
czyn którego mają dokonać jest elementem walki w obronie wiary. Wpaja się dzieciom,
że są one bojownikami, mudżahedinami549, ale nigdy zamachowcami czy też
terrorystami, a czyn którego dokonują to bohaterski akt męczeństwa.
Niektóre z organizacji werbują dzieci, gdyż traktują ich jako uczestników zbrojnego
dżihadu, inne po prostu dla osiągnięcia spektakularnego efektu używając ich jako
tarczy. I mimo aktywnego uczestnictwa małoletnich w działaniach terrorystycznych
takich jak podkładanie ładunków wybuchowych, czy też zamachy samobójcze, to nie
zawsze ich celem jest śmierć męczeńska. Niektórzy z nich są najprościej – zatruwani
narkotykami, przez co na śmierć idą bez żadnej świadomości zagrożenia albo
zwyczajnie są do tego zmuszani. Te dzieci, które zostały same, opuszczone przez
rodziców, rodzinę, bez środków do życia, często szybko wierzą ludziom, w zamian
548 Dostępne w Internecie: http://docplayer.pl/5101659-Rola-dzieci-w-strategiidzialania-islamskich-organizacji-terrorystycznych.html, [data dostępu: 10.03.2016].
549 Nazywani świętymi wojownikami.
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dostając poczucie przynależność do jakiejś grupy oraz pozorną opiekę. A najbardziej
wpływowym elementem, który trafia do dzieci jest szantaż, pod groźbą skrzywdzenia
najbliższych, po to aby działali na ich korzyść. Takie dzieci są bardzo dobrym
narzędziem do zbierania informacji, czy też odwracania uwagi służb, są na pewno też
mniej podejrzane o złe zamiary i wzbudzają większe zaufanie, co pozwala im się lepiej
wmieszać w tłum albo dostać się do strategicznych miejsc.
Oczywiście najbardziej łatwym łupem są dzieci niepełnosprawne umysłowo. Takim
przykładem może być zamach w Bagdadzie 1 lutego 2008 roku, w którym rannych
zostało ponad 200 osób, a 98 zginęło. Zamachowcy wtedy do zdetonowania ładunków
wykorzystali właśnie, dwie niepełnosprawne umysłowo dziewczynki. Takie dzieci są
często oddawane w ręce terrorystów przez rodziny dobrowolnie. Inne są porywane, a
niektóre zostają sierotami, których rodzice zginęli podczas walk. A to wszystko dlatego,
że można nimi dużo łatwiej manipulować i łatwiej zdobyć ich zaufanie. „Często
zaznacza się, że źródłem terroryzmu jest bieda i nierówności społeczne, że kwoty
wypłacane rodzinom zamachowców – samobójców są jedną z ważniejszych przyczyn
łatwości rekrutacji wśród upośledzonych grup społecznych. W wypadku dzieci
przygotowanie zamachowcy – samobójcy jest nie tylko łatwiejsze, ale i tańsze. Jak już
wspomniano dziecięcy terroryści zazwyczaj rekrutują się spośród dzieci osieroconych,
które do organizacji terrorystycznych przystępują właśnie po to, aby znaleźć rodzinę.
Nie trzeba inwestycji w szkolenie, nie trzeba nakładów na zapłatę dla rodziny, nie
trzeba nic, oprócz wprowadzenia dziecka do oddziału. Dzieci, ze swoją zdolnością
przywiązania się do ludzi, których uznają za swoją rodzinę, zawierzenia im – a
jednocześnie z nieświadomością znaczenia śmierci własnej i cudzej będą wykonywać
każde polecenie bez żadnych zachęt finansowych”550.
Problemem dotyczącym dzieci może być też to, że pozbawione właściwego
wychowania, nie posiadające wykształcenia czy nauczone rozwiązywać swoje
problemy za pomocą siły, mogą stać się bardziej bezwzględne niż dorośli.
Warto przejść również do następnego etapu rozwoju dzieci – młodych dziewcząt.
Tutaj sprawa dzieli się na dwie kwestie – na tę kiedy dziewczyny same starają się
przedostać do organizacji terrorystycznych i na tę, kiedy są do tego zmuszane lub
rekrutowane przez oszustwo. Werbuje się je również poprzez media społecznościowe,

550 Dostępne w Internecie: http://psz.pl/124-polityka/krzysztof-liedel-mali-terrorysciofiary-terroryzmu, [data dostępu:
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czy też krąg znajomych. Jak w każdej kategorii wiekowej, werbunek odbywa się
różnymi dostępnymi sposobami.
Przypadek kiedy to francuska dziennikarka Anna Erelle551 udawała muzułmańską
nastolatkę tylko po to, aby wyciągnąć informacje od poznanego w Internecie dowódcy
Państwa Islamskiego, skończyło się dla niej zmianą mieszkania i numeru telefonu,
ponieważ dostawała groźby śmierci. Używała profilu nastolatki w sieciach
społecznościowych, gdzie werbuje się młode dziewczyny. Zanim odezwał się do niej
ktoś naprawdę powiązany z grupą terrorystyczną, była tam ponad rok. W końcu
odezwał się do niej mężczyzna około 35-letni. Po dłuższym okresie korespondencji
Abu Bilel - bo tak właśnie miał na imię poznany mężczyzna - zaproponował jej przyjazd
do Syrii. Zdziwienie Melodie - takim imieniem się posługiwała w Internecie - było
bardzo duże, gdyż propozycja obcej dziewczynie przyjechania do Syrii wydała jej się
bardzo dziwna. Domyślała się, że takie propozycje są kierowane do wielu młodych
dziewczyn. Mężczyzna chciał w końcu przenieść rozmowy na inny grunt - rozmowy na
Skype. Erelle na tym chciała zakończyć znajomość, jednak pokusa była dużo większa.
Kupiła strój typowy dla muzułmanek i zrobiła makijaż, aby wyglądać na młodszą.
Mężczyzna bardzo zachwalał Syrię. Twierdził że to niesamowity kraj - prawdziwy raj,
a wiele kobiet marzy, żeby się tam znaleźć. Zapewniał ją, że może mu ufać, zachęcał
do przyjazdu do Syrii. Obiecywał, że gdy zgodzi się za niego wyjść będzie traktowana
jak królowa, a wtedy kobieta się rozłączyła. Bilel zadzwonił jeszcze raz, a Melodie
zmieniła temat i zaczęła opowiadać o swojej 15-letniej przyjaciółce Jasminie.
Mężczyzna nie miał nic przeciwko, gdyż ślub u nich mogą brać już 14-latki, więc na
pewno udałoby się kogoś dla niej znaleźć. „Dostawałam od niego więcej wiadomości
niż od mojego chłopaka. Potrafił zaczynać już o 6 rano, pisząc: Tęsknię za tobą,
kochanie, miłego dnia. Straciłam dużo czasu na jego uwodzicielskie gierki, ale
chciałam zobaczyć, w jaki sposób werbuje młode muzułmanki. Nikt nie wie, ile stresu
mnie to kosztowało” - pisze w The Guardian. Erelle miała w końcu polecieć na
spotkanie z kontaktem wysłanym przez Bilela do Turcji. Poleciała ze swoim fotografem
najpierw do Amsterdamu, gdzie mieli czekać na przesiadkę. Okazało się, że umówiony
kontakt - starsza kobieta - nie będzie czekać na lotnisku, a Melodie ma sama dostać
się na teren Syrii. Wtedy między nimi wynikła kłótnia, a ton Bilela zmienił się o 180
stopni. „Myślisz, że jestem idiotą? Od teraz masz się zamknąć. Jestem członkiem

551 To również pseudonim.
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organizacji terrorystycznej. Nie możesz tak do mnie mówić. Wiesz, kim jestem?
Dowodzę setką żołnierzy. Nie powiedziałem ci nawet połowy prawdy. Jestem
poszukiwany międzynarodowym listem gończym i mogę jechać za granicę tylko do
Iraku. Lepiej się zachowuj!”552. Kobieta wróciła do Francji, jej artykuł się ukazał, ale
mężczyzna nie dawał jej spokoju, pytał, gdzie jest i że ją znajdzie, że zapłaci mu za to.
Musiała zmienić mieszkanie i telefon dwa razy, po współpracy z policją przestała już
pisać o Państwie Islamskim dla swojego bezpieczeństwa, a Bilel umieścił w Internecie
wiadomość, że ją znajdzie i zapłaci mu za to.
Następnym takim przykładem może być przykład 18-letniej Holenderki Sterliny
Petalo, która zafascynowała się Israfilem Yilmazem, który walczy w szeregach
Państwa Islamskiego i do tego jest medialną twarzą dżihadu. Zachwycona idealistą,
po kilkudziesięciu sesjach czatowych, zniknęła z domu, gdzie odnalazła się w Syrii
jako Aicha - żona Yilmaza. Niestety, rzeczywistość dżihadu okazała się inna od tej
przedstawionej przez chłopaka. Po trzech miesiącach nowy mąż porzucił żonę i
sprzedał swojemu koledze. Dzięki staraniom matki i holenderskich dziennikarzy,
dziewczynie udało się powrócić do kraju, ale niestety grożą jej długie lata więzienia,
ale to chyba i tak lepsze niż los, jaki spotyka większość kobiet wdających się w
internetowe romanse z dżihadystami.
I właśnie to wskazuje, że nie można zapominać o sile Internetu w dzisiejszych
czasach. O portalach społecznościowych, gdzie można wygłaszać swoje poglądy,
nawoływać do wstąpienia w szeregi organizacji czy zmiany własnej wiary na islam.
Można zachęcać na wszystkie dowolne sposoby, opowiadać wszystko, co tylko się
zamarzy po to, aby skutecznie przeciągnąć kogoś na stronę dżihadystów. Obiecywać
rzeczy, które tak naprawdę nigdy nie będę miały miejsca i pewnie większość z kobiet
szybko się o tym przekona, ale na pewno znajdzie się garstka tych, którym będzie to
odpowiadało i będą zdolne do tego, aby poświęcić swoje życie w zamachu
samobójczym.
„Al-Kaida werbuje kobiety na Starym Kontynencie. Zagorzałych fanatyków Allaha
najbardziej interesują Europejki, które niedawno przeszły na islam, bo podobno z nich
najłatwiej zrobić terrorystki. Europejskie służby informacyjne już monitorują dziesiątki
kobiet, które zaangażowane są w działalność logistyczną i szerzenie islamskiej

552 Dostępne w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75477,18036722,Tak_ Panstwo_
Islamskie_werbuje_kobiety_w_internecie_.html, [data dostępu: 18.03.2016].
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propagandy w internecie. Do tej pory obawiano się jedynie bojowniczek, które mogłyby
przybyć z Afryki Północnej i próbować zdetonować bombę na Starym Kontynencie.
Jednak werbowanie samobójczyń w samej Europie to zupełnie nowe zjawisko”553.
To tylko pokazuje, jak bardzo atrakcyjny może być dżihad, ale również to jak
bardzo islamiści potrafią być elastyczni, aby dostosować się do środowiska, do którego
chcą dotrzeć. Wiele nastolatek ucieka z domu tylko po to, aby przedostać się na tereny
Syrii, chcąc poślubić dżihadystów. Omamione przez Internet, z nadzieją na cudowne
życie, wierzące w każde słowo poznanych przez portale społecznościowe mężczyzn,
bardzo chcą tam dotrzeć i zostać ich żonami, nie wiedząc co tak naprawdę się za tym
kryje i co tam czeka na młode dziewczyny. Zazwyczaj jest to bilet w jedną stronę, o ile
tam dostać się jest dużo łatwiej, powrotu może już nie być.
Werbowanie kobiet zaczyna się w każdym wieku podobnie, zazwyczaj to młode
dziewczyny czy też jeszcze małe dziewczynki zostają zwerbowane, gdyż jest to na
pewno dużo prostsze. Niektóre z kobiet w młodości zostają żonami bojowników, inne
zostają same, gdyż mężczyźni na przykład zginęli w walce, a to wszystko uławia
dostęp do organizacji terrorystycznych. Jedne są szantażowane, inne zmuszane, a
jeszcze inne porywane czy też szkolone od najmłodszych lat. Oczywiście niektóre z
nich zostają terrorystkami z własnego wyboru, nie wszystkie kobiety zostają do tego
zmuszone. Po prostu jedne z nich walczą w imię Allaha, a inne w zemście za śmierć
bliskich, a niektóre walczą dla swojego kraju. Często takie młode kobiety są
werbowane nie tylko dlatego, że łatwiej nimi manipulować, łatwiej je przekonać czy
powiedzieć to co chcą usłyszeć, wiele z nich może zostać zwyczajnie wykorzystanych
po to tylko, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia terrorystów. Wszystkie te sposoby
sprowadzają się do każdej kategorii wiekowej i w każdym wieku kobieta można zostać
zwerbowana do organizacji.
Potencjalny kandydat do organizacji może zostać wprowadzony w jej szeregi przez
krewnego lub przyjaciela będącego członkiem organizacji. A to na pewno jest bardzo
skuteczny sposób, gdyż jak wiadomo rodzinie czy przyjacielowi się ufa i nie wydaje się
to zbyt podejrzliwe, aby chciał nas wciągnąć w krąg złych ludzi. Być może ma też dar
przekonywania i potrafi wykorzystać słabsze chwile bliskiej osoby, dzięki czemu
skutecznie przeciągnie ją na stronę organizacji. Takie momenty, kiedy ktoś pogubi się

553 Dostępne w Internecie: http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/30845,unijne-wywiady
-na-tropie-kobiet-werbowanych-przez-alkaide,id,t.html, [data dostępu: 19.03.2016].
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w życiu czy straci jego sens, można właśnie wykorzystać, aby pokazać, że istnieje coś,
co jeszcze można zrobić w życiu i zostać męczennikiem.
„Również werbunek może zostać zrealizowany przez obcą, zachowującą się
w przyjazny sposób osobę. Rekrutacja może także mieć miejsce podczas wykładu,
sympozjum bądź innego rodzaju spotkania zorganizowanego przez przedstawicieli
organizacji terrorystycznej. Werbunek może także rozpocząć się w wyniku lektury
broszur lub materiałów informacyjnych zawierających elementy ideologii, często o
charakterze religijnym, używanym przez organizację, jako uzasadnienie jej działań.
Podobna droga prowadzi poprzez zaproszenie na spotkanie propagujące określoną
ideologię, często opartą na podbudowie religijnej, do przyjścia, na które zachęcić może
treść wręczonej lub znalezionej w magazynie czy gazecie ulotki, reklamy albo plakatu.
Rekrutacja może być także związana z przyjęciem do pracy w należącym do
organizacji przedsiębiorstwie”554.
Oczywiście rekrutacja może wydawać się sama w sobie łatwa, bo co to za problem,
dostosować się do osoby, którą chce się zwerbować czy też mówić albo pisać to, co
ktoś chce usłyszeć lub przeczytać. W szczególności kobiety szybko i łatwo ulegają
urokom internetowych „podrywaczy”, którzy w ten sposób starają się pozyskać
potencjalne, przyszłe samobójczynie, ewentualnie żony dla siebie, które później będą
wykorzystywane. Są metody, które wpływają na osoby rekrutowane, a wśród nich
można wyróżnić to, że należy uzyskać jak największą ilość informacji o danej osobie,
którą się rekrutuje, ale za to mało opowiadać o grupie, do której ma należeć. Co należy
od takiej osoby wyciągnąć? A chociażby jej oczekiwania czy lęki oraz cele, do których
dąży, by wykorzystać to w dalszych etapach pozyskiwania. Prowadzenie procesu
rekrutacji w sposób łagodny, aby zmiany w światopoglądzie werbowanego zachodziły
stopniowo, podawanie szczegółów o organizacji i metodach przez nią stosowanych
etapami tak, by nie zraziły one swoją radykalnością rekrutowanego. Posługiwanie się
tym, co jest nieodłącznym elementem pozyskania nowego członka, czyli oszustwem
tak, aby dostosować przekazywane informacji do osobowości i charakteru osoby
rekrutowanej, często z wykorzystaniem właśnie zgromadzonych na tego temat
wcześniej informacji. Na koniec takim punktem spójnym jest uzależnienie go

554 Dostępne w Internecie: http://www.cbnt.collegium.edu.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=55:werbunek-do-organizacji-terrorystycznych&catid=38:pora
dniki&Itemid=34, [data dostępu: 20.03.2016].
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emocjonalnie poprzez zapewnienie głębokiego poczucia akceptacji i przynależności
do grupy, oraz od uzależnienia osoby od innych członków grupy.
Oczywiście o ile są metody ułatwiające wpływanie na osobę, którą pozyskuje się
do organizacji, tak samo można wyróżnić metody zatrzymywania osób rekrutowanych
w organizacji. Metodą, która jest często stosowana to zaszczepienie lęków, które nie
pozwolą na odejście z grupy. Jest to etap przyjmowania podobnych schematów
myślenia. Bardzo przydatne dla organizacji jest posłuszeństwo i umiejętność do
ścisłego wykonywania poleceń, znacznie mniejsze znaczenie ma kreatywne myślenie.
Najważniejsze jest dla nich to, że człowiek poddany takiemu procesowi traci zdolność
do podjęcia samodzielnej decyzji o opuszczeniu grupy. Niestety, jeżeli zastosowana
metoda psycho-manipulacji członkowi grupy jest skuteczna, a sam nie uzyska pomocy
z zewnątrz, trudno będzie mu sobie uświadomić, że jest kontrolowany.
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ROZDZIAŁ 3
KOBIETY TERRORYSTKI
3.1.

Biała wdowa

Biała wdowa, a tak naprawdę Samantha Lewthwaite, urodzona w 1983 roku w
Irlandii Północnej jako najmłodsza córka żołnierza brytyjskiego, który w czasie służby
w Irlandii Północnej ożenił się z irlandzką katoliczką. Rodzina przeprowadziła się na
obrzeża Londynu do Aylesbury. W 1995 roku rodzice Samanthy rozwiedli się, a
pocieszenie miała znaleźć u muzułmańskich sąsiadów. Przygotowała się do
egzaminów z nauki o religii, a w wieku 17 lat przeszła na islam. Pseudonim białej
wdowy Samantha Lewthwaite otrzymała po śmierci męża Germaine'a Lindsaya, który
zginął w zamachu z 7 lipca 2005 roku na londyńskim metro. Poznała go na czacie
w Internecie. Była jego drugą żoną. Ze swoją pierwszą żoną rozwiódł się już po ośmiu
dniach, zostawiając ją dla Samanthy555.
Rycina 37.
Biała wdowa

Źródło:
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,16099205,Poscig_za__Biala_wdowa___Terrorystka_
miala_byc_w_Polsce.html, [data dostępu: 19.03.2016].
555 Dostępne w Internecie: http://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamach-w-nairobi
/aktualnosci/news-kim-jest-tajemnicza-biala-wdowa-ktora-prawdopodobnie-znajduj,
nId,1032068, [data dostępu: 27.04.2016].

298

Kenijski dziennik nazywa ją (w języku suahili „Dada Muzungu”), czyli białą siostrą.
Jest podejrzewana i poszukiwana przez kenijską policję o powiązania z grupą
terrorystyczną, planującą zamachy na wybrzeżu Kenii.
Często pojawia się w sprawach o terroryzm w Afryce Wschodniej, gdzie podobno
przebywa. Jej uśmiechnięte zdjęcia często pojawiają się w brytyjskich gazetach. Na
pierwsze strony gazet trafiła, gdy jej 19-letni wtedy mąż Germaine Lindsay wysadził
się w powietrze na linii Piccadilly, zabijając 26 osób. Samantha była wtedy w siódmym
miesiącu ciąży z jego drugim dzieckiem. Trzecie dziecko prawdopodobnie urodziła
Habibowi Ghani, który także był obywatelem Wielkiej Brytanii. Powiązany był z AlKaidą. Został zabity w strzelaninie na Somalijskiej granicy w wyniku kłótni między
terrorystami.
W 2011 roku kenijska policja ogłosiła poszukiwania kobiety, matki trojga dzieci,
poruszającej się pod fałszywym nazwiskiem. Podejrzewa się ją o udział w ataku na
Westgate556 w Nairobi. Za zamach odpowiedzialna jest grupa Al-Szabab, jednakże
zaprzeczają doniesieniom, aby jakakolwiek kobieta brała udział w tym zamachu557.
Jeden oficer wywiadu i dwóch żołnierzy powiedzieli agencji, że wśród terrorystów jest
biała kobieta. Świadkowie, którzy przeżyli atak i udało im się wydostać z centrum
handlowego, również potwierdzają, że między atakującymi widzieli białą kobietę.
Prawdopodobnym jest, że uciekła z obławy w Nairobi, udając jedną z ofiar, wcześniej
brudząc swoją twarz krwią. Na jej trop wpadli śledczy kenijskiej jednostki
antyterrorystycznej. W Mombasie, w jednym z mieszkań, w którym miała przebywać
znaleziono substancje chemiczne podobne do tych, z których została skonstruowana
bomba w 2005 roku. Łączono ją z grupą Al.-Kaidy, planującą przeprowadzenie
zamachów na Eton College w Dorchester i hotele Ritz w Londynie. Samantha była
oskarżona o pełnienie funkcji skarbnika w Al-Kaidzie we Wschodniej Afryce. Również
miała stać za finansowaniem transportu i werbowaniem młodych muzułmanów do

556 Centrum handlowe.
557 Dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/biala-wdowadada-muzungu-samantha-lewthwaite-co-o-niej-wiemy,357257.html, [data dostępu:
28.04.2016].
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obozów szkoleniowych terrorystów w Somalii. Miała tam również w ramach
powiązania z organizacją Al-Szabab szkolić odział kobiet – dżihadystek558.
Samantha Lewthwaite była na celowniku kenijskiej policji długo przed atakiem na
Westgate. Zainteresowali się nią w 2011 roku, gdy wynajęła mieszkanie na fałszywe
nazwisko, którym posługiwała się podczas pobytu w Republice Południowej Afryki –
Natalie Faye Webb. Podczas tego pobytu miała zajmować się inwigilacją
zagranicznych ambasad. Dotarto do nagrań, na których spacerowała w Pretorii
niedaleko dzielnicy ambasad. O jej obecności służby RPA dowiedziały się dzięki
alarmowi Organizacji Bezpieczeństwa Społeczności Żydowskiej Afryki Południowej.
Funkcjonariuszom jednak nie udało się jej złapać ani namierzyć.
Jej nazwisko pojawiło się ponownie w 2012 roku, kiedy znalazła się wśród
podejrzanych o dokonanie zamachu w barze w Mombasie, gdy wyświetlano tam mecz
Anglia-Włochy rozgrywanych w ramach Euro 2012.
Wątek białej wdowy przeszedł również przez Polskę. W Zamościu o świcie do
jednego z domów wtargnęła policja w celu sprawdzenia, czy nie przebywa tam jedna
z najgroźniejszych kobiet terrorystek na świecie. W Polsce miała się znaleźć w czasie
pobytu Baracka Obamy. Trop wydawał się na tyle poważny, gdyż jedno z nazwisk,
którymi posługiwała się Lewthwaite, wyskoczyło w bazie danych polskiej Straży
Granicznej. Na szczęście okazało się, że to nie jest biała wdowa, lecz była bardzo
podobna do kobiety znanej z zamachów terrorystycznych559.
3.2.

Czarne wdowy

Czarne wdowy są zazwyczaj werbowane przez czeczeńskie organizacje
terrorystyczne do roli męczennic oraz zamachowców - samobójców, ponieważ kobiety
nie wzbudzają takiej podejrzliwości, co mężczyźni, a dodatkowo są bardziej skłonne
zemścić się za śmierć swoich dzieci, mężów i innych członków rodziny. Stają się wtedy
bezwzględne, kierując się pragnieniem zemsty. Uważają, że ich obowiązkiem jest
pomścić śmierć zmarłego członka rodziny.

558 Dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tonajbardziej-poszukiwana-kobieta-swiata-biala-wdowa-pojawila-sie-w-nairobi,356939
.html, [data dostępu: 28.04.2016].
559 Dostępne w Internecie: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,16099205
,Poscig_za__Biala_wdowa___Terrorystka_miala_byc_w_Polsce.html,
[dostęp:
29.04.2016].
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Zostały one nazwane „czarnymi wdowami” ze względu na ubiór, jaki miały podczas
zamachów terrorystycznych, na przykład podczas zamachu w moskiewskim teatrze
Nord-Ost na Dubrowce – długie, czarne suknie. W Rosji zostały nazwane
„śmietnicami”560.
Atak na moskiewski teatr na Dubrowce rozpoczął się 23 października 2002 roku
około godziny 21:00 czasu lokalnego przez czeczeńskie komando, wśród których
udział brały również kobiety. Akcją dowodził Mowsar Barajew. W tym czasie w teatrze
był wystawiany drugi akt musicalu „Nord-Ost”. Musical został wybrany ze względu na
to, że jako jedyny był odgrywany w języku rosyjskim, pozostałe były grane w języku
angielskim. Tego dnia widownia była prawie cała wypełniona. Pierwszy akt minął bez
żadnych problemów, w czasie przerwy ludzie wyszli sobie na papierosa, ewentualnie
kupić w bufecie jakąś kawę. Kiedy widzowie wrócili na dalszą część musicalu i zasiedli
już na widowni, wtedy podjechały trzy mikrobusy, z których wyskoczyli ubrani w
kominiarki i z kałasznikowami w rękach mężczyźni. Kiedy muzyka zaczęła grać
rozpoczynając drugi akt musicalu, terroryści wtargnęli na salę. W pierwszych minutach
zdarzenia ludzie nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia, sądząc, że jest to element
spektaklu, póki w sufit nie poleciały strzały, a jeden z mężczyzn nie krzyknął, że są
zakładnikami.
Istnieje parę wersji, co do liczby zakładników: mówi się o 700 osobach, a nawet i
o 1000 zakładników561. Paru mężczyzn zostało wybranych do roli „tragarzy”, aby
poprzynosili ładunki wybuchowe z samochodu. Cały teatr został wysadzony bombami.
Kobiety, które brały udział w zamachu były ubrane w arabskie burki zasłaniające całe
ciało, oprócz maleńkiego otworu na oczy. W rękach trzymały pistolety oraz miały na
sobie pasy szahida. Oficjalna wersja jest taka, że było 40 terrorystów, z czego połowa
to były właśnie kobiety. Terrorystom zazwyczaj zależy na szerzeniu paniki i rozgłosie,
więc swoim zakładnikom zezwolili na korzystanie z telefonów komórkowych, aby
informacja jak najszybciej dotarła do mediów. Ich żądania dotyczyły wycofania wojsk
rosyjskich z Czeczeni albo przynajmniej z części terytorium562. Dali na to władzom
tylko tydzień, po czym mieli zabijać zakładników. W nocy z 23 na 24 października po

560 Dostępne w Internecie: http://www.polskatimes.pl/artykul/238904,czarne-wdowyterrorystki-ktore-zrodzila-zadza-odwetu,id,t.html, [data dostępu: 1.05.2016].
561 Dostępne w Internecie: http://www.terroryzm.com/atak-terrorystyczny-namoskiewski-teatr-na-dubrowce/, [data dostępu: 1.05.2016].
562 Dostępne w Internecie: http://blogbiszopa.pl/2013/08/tragiczny-sukces/, [data
dostępu: 2.05.2016].
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negocjacjach terroryści wypuścili z teatru Gruzinów, wszystkich muzułmanów, część
dzieci, kobietę w ciąży oraz mężczyznę chorego na serce. Niektórym pracownikom
teatru udało się uciec. Zabitych zostało 133 zakładników. 26 października rosyjskie
oddziały antyterrorystyczne wkroczyły i odbiły teatr, zabijając 40 terrorystów.
Poznano nazwiska 18-stu terrorystek uczestniczących w ataku. Motywów ich
działań było prawie tyle ile ich uczestniczyło. Zaczynając od sióstr Chadżyjew, Koku
Wagnetowna Chadżijewa 26-letnia urodzona 9 kwietnia 1976 roku we wsi Kiczkino
i starsza 28-letnia Aiman Wagnetowna Chadżijewa urodzona 26 lipca 1974 roku we
wsi Tiopłyje Kljuczi. Ich matka opowiada, jak starsza z nich oznajmiła matce, że
wychodzi za mąż, a w miesiąc później młodsza również wzięła ślub. Matka się ich
wyrzekła. Obie nie były w pełni zdrowe, przez co nie mogły znaleźć sobie mężów. Koku
chora na płuca, w końcowym stadium gruźlicy, Aiman psychicznie chora, pogrążona
w depresji, po kilku próbach samobójczych. Obie siostry w trakcie ataku na
moskiewski teatr były w ciąży563.
Następna, którą poznano to 38-letnia Raiman Kurbanowa była śliczną Czeczenką
o dużych, wyrazistych oczach i gęstych brwiach. Jej kuzyn Usman opowiedział, że
kilka miesięcy przed Nord-Ost wyszła za mąż po raz drugi. A jej pierwszy mąż żyje i
jest w świetnej formie, wyrzucił Raiman po paru latach małżeństwa z domu, bo nie
mieli dzieci i nie mogli ich mieć, a to jest wystarczający powód w ich kraju, aby kobietę
po prostu wyrzucić. Brała udział w demonstracjach przeciwko wojnie. Jej kuzyn mówił,
że wojna była jej cierpieniem. Wierzy, że udział w całej tej akcji to była chęć do
powstrzymania ich przeciwko atakowi i wojnie, że sama dobrowolnie by tam nie poszła.
Biorąc ślub ze swoim drugim mężem, kobieta jest skłonna i gotowa pójść za nim
wszędzie564.
Sekimat Uwaizowna Alijewa urodzona 2 stycznia 1977 roku w Kazachstanie.
Wróciła z rodzicami do Czeczenii. Była nazywana Sarą. Jej brat Mowsar został
wahabitą i zginął. Sara bardzo cierpiała z tego powodu. Należała do grupy wahabitów,
która zastępowała jej rodzinę. Jednak w październiku 2002 roku uświadomiła sobie,
że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Poszła tam by wykonywać powierzone jej
obowiązki565.

563 J. Jusik, Narzeczone Allacha. Samobójczynie, terrorystki z Czeczenii, Katowice
2006, s.43-50.
564 Tamże, s.41-42.
565 Tamże, s.53-54.
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Asset Giszłurkajew urodziła się 15 sierpnia 1973 roku we wsi Aczchoj – Martan, jej
dom został wysadzony w powietrze przez rosyjskie wojska. Po śmierci męża wyparli
się krewni. Aby wyżywić kilkuletniego synka, musiała żebrać, co w Czeczenii jest
hańbą.
Malisza Mutajewa urodziła się 3 października 1971 roku we wsi Walerik. Jej dom
również został wysadzony przez wojska rosyjskie.
Zareta Bajrakowa urodzona 30 kwietnia 1976 roku w Rejonie Staropromysłowskim
miasta Grozny. Była grupa kilku kobiet, które zgodnie ze starym czeczeńskim
zwyczajem po prostu porwano.
Siostry Ganijewe – Chadszat Sulumbekowna Ganijewa urodziła się 1 kwietnia
1986 roku we wsi Assinowskaja. Druga z sióstr Fatima Sulumbekowna Ganijewa
urodziła się 1 listopada 1975 roku. Wzięły udział tylko po to, aby się zemścić, gdyż od
najmłodszych lat w ich rodzinie towarzyszyła śmierć, zabierając wszystko.
Oprócz nich takim motywem kierowało się jeszcze parę innych kobiet. Niestety były
też i takie, które nie wiedziały, po co i dokąd jadą ani w jakiej akcji będą uczestniczyć.
Znalazły się tam przez pomyłkę i prosiły swoich bliskich, żeby je stamtąd zabrać,
uratować. Sura Bizijewa urodziła się 23 kwietnia 1980 roku we wsi Samaszki
w Czeczenii. Jej ojciec zginął w bijatyce, nie miała starszego brata, więc nie było
żadnego mężczyzny, które mógłby je obronić. Jej rodzina składała się z samych
kobiet566. Marina Nebijułajewna Bisułtanowa urodziła się 21 grudnia 1983 roku we
wsi Berkat - Jurt. Była sensacją akcji Nord – Ost, Czeczenka o brązowych oczach
i jasnych włosach. Była mężatką, a ojciec ukrywał ją przed mężem i ciągle wywoził do
innych miejscowości. Jej ojciec twierdził, że przybywały tu kobiety i werbowały inne,
że została porwana do tej całej akcji. Liana Musajewna Chusenowa urodziła się 31
października 1979 roku we wsi Naurskaja. Saira Jupajewa urodzona 17 maja 1978
roku w Rejonie Naurskim w Czeczenii. Krótko przed zamachem wyszła za mąż. Luiza
Bakujewa 34-letnia kobieta, siostra Baudiego Bakujewa znanego rebelianta. To jedna
z tych, która wiedziała, o co chodzi w całej akcji i świadomie dokonała wyboru.
Wiedziała, że idzie na śmierć. Na wojnie od pierwszych jej dni. Była bojowniczką
górskich oddziałów partyzanckich. Zaczynała, jako kucharka w brygadzie Szamila
Basajewa, by później przez wiele lat bić się u jego boku z bronią w ręku. Druga ziejąca
nienawiścią to Marjam Marszugowa, jej drugie imię to Sura około 25 lub 30 lat–wdowa

566 Tamże, s.67-69.
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po Arbim. Te kobiety stanowiły twardy trzon komanda. Stała na czele kobiet
samobójczyń. Żadnej z nich nie znaleziono wśród zabitych. Według autorki książki,
udało jej się opuścić budynek bez większych obrażeń567.
„Jedna z zakładniczek Tatiana Popowa w książce «Nord-Ost oczami zakładniczki»
wspomina: Kiedy bojownicy wyłączyli wentylację, zrobiło się bardzo duszno i gorąco.
Większość kobiet odsłoniła twarze i później zakrywały je tylko, gdy pracowała kamera.
Ujrzeliśmy zwykłe młode dziewczęta, niektóre całkiem ładne i zadbane, umalowane
oczy, manicure. Tylko dwie, sądząc po posturze i głosie, najstarsze, aż do końca ani
na sekundę nie zdjęły zasłon. Te dwie gotowały się z nienawiści”568.
Jeden z następnych głośnych ataków dokonał się 5 lipca 2003 roku, gdzie odbywał
się koncert rockowy na moskiewskim lotnisku Tuszyno. Czarnowłosa dziewczyna
zbliżyła się do kas na lotnisku, zatrzymała się i kilka chwil później rozległ się huk.
Dziewczyna padła na ziemię, a z rozerwanego brzucha, gdzie był umocowany pas
szahida lała się krew. Wybucha lekka panika, ale nie ma rannych. Po około 15
minutach, kilka metrów dalej od zabitej terrorystki następuje następna eksplozja. Ginie
kolejna ciemnowłosa dziewczyna z umocowanym pasem szahida. Umiera 11 osób,
około 50 zostaje rannych. Pierwsza z nich to niespełna 20-letnia Zulichan
Elichadżijewa, pochodząca z Czeczenii ze wsi Kurczała. Zostawiła pożegnalny list dla
swojego brata, którego darzyła wielkim uczuciem, przez co została wyklęta przez
swojego ojca i musiała się wynieść z domu. W liście, który dla niego zostawiła,
nakłaniała go do tego, aby nie chował się i walczył jako bojownik w imię Allaha. Była
chyba świadoma swojego grzechu, życia w związku z bratem. Osoby werbujące
kobiety

samobójczynie

są

świetnymi

psychologami

i świetnie

potrafią

nimi

manipulować. Zulichan łyka tę przynętę i od tej pory wpajane jest jej do głowy, że
powinna zabijać niewiernych, którzy są odpowiedzialni za to, że w jej kraju tak długo
już trwa wojna. Przekonują ja do odebrania sobie życia. Gdy się wysadzi dokona
wspaniałego czynu, tylko to ją przekonuje do popełnienia samobójstwa, gdyż boi
wrócić się do domu, boi się gniewu rodziny. W trakcie przeprowadzonej akcji Zulichan
była w ciąży. Zinajda Alijewa 26- letnia dziewczyna. Wyszła za mąż za brata Saryjednej z uczestniczek zamachu na moskiewski teatr Nord –Ost, znanego rebelianta
Mowsara. Długo marzyła o tym, by zajść w ciążę i mieć dziecko, niestety dowódca
567 Tamże, s.97.
568 Dostępne w Internecie: http://historia.focus.pl/swiat/milczenie-czarnych-wdow694?strona=3, [data dostępu: 2.05.2016].
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grupy dowiedziawszy się o ciąży kazał Mowsarowi, aby ten nakłonił żonę do usunięcia
dziecka. A ten nie umiał sprzeciwić się swojemu dowódcy i zawiózł swoją żonę do
lekarza, który dokonał aborcji. Niestety niedługo potem Mowsar zginął w walce, a
młoda kobieta została sama bez męża i bez dziecka. Życie nabrało dla niej czarnych
barw i straciło sens. Według informacji autorki Zinajda miała wziąć udział w akcji Nord
– Ost wraz ze swoją szwagierką, niestety coś nie wyszło i wysadziła się w Tuszynie
zabijając 16 osób569.
Przykład jeszcze innego zamachu dokonanego przez kobietę miał miejsce
w grudniu 2003 roku pod hotelem „National” nieopodal Kremla. Jedna z terrorystek
wysadziła się w powietrze. Nie udało się znaleźć jej żadnych dokumentów, ponieważ
ciało od wybuchu zostało całe rozerwane, a jedyne co po niej pozostało to głowa.
Niestety, nikt nie potrafił jej zidentyfikować. Obraz z kamery chwilę przed wybuchem
zarejestrował tylko kobietę w średnim wieku, w długim płaszczu, niestety nie był to
materiał, który mógłby posłużyć, jako identyfikacja jej osoby570.
Kolejny zamach terrorystyczny wydarzył się 5 lutego 2004 roku pod ziemią na stacji
metra „Awtozawodskaja”. W wyniku wybuchu ciśnienie, które powstało uderzenia
zmiażdżyło dwa wagony pociągu. W drugim wagonie znalazł się ładunek wybuchowy
i osoby, jadące właśnie nieszczęśliwym drugim wagonem, nie miały szans na
przeżycie. Z oficjalnych informacji wynikało, że zmarło około 50 osób. Nieoficjalne
wiadomości są trochę smutniejsze, gdyż mówi się nawet o 100 osobach zabitych. Tutaj
obraz z kamery pozwolił ujrzeć kobietę o typowo kaukaskiej urodzie, która ruchomymi
schodami zjeżdżała w dół, dźwigając ze sobą wielką torbę. Wybuch nastąpił w chwilę
po opuszczeniu stacji, a osoby, które znajdowały się w pobliżu kobiety-samobójczyni,
były praktycznie nie do zidentyfikowania. Personalia kobiety, która dokonała zamachu
są nieznane. Być może nie można stwierdzić kim była, ponieważ niewiele po niej
pozostało571.
W dniu 24 sierpnia 2004 roku kobiety-terrorystki dokonały zamachu na dwa
rosyjskie samoloty. Nazwiska kobiet zostały ustalone na podstawie listy pasażerów
obu lotów. Były to siostry Amnat – trzydziestoletnia i Rosa Nagajewe –
dwudziestodziewięcioletnia, Sazita Dżebirchanowa – trzydziestosiedmioletnia i
Marjam Tabunowa – dwudziestosiedmioletnia.
569 J. Jusik, Narzeczone…, s.109-114.
570Tamże, s.121.
571 Tamże, s. 121-122.
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Na koniec ostatnia akcja, o której warto wspomnieć - to atak terrorystyczny na
szkołę w Biesłanie. Zamach miał miejsce 1-3 września 2004 roku, jak wiadomo
pierwszego dnia roku szkolnego. Szkołę opanowali czeczeńscy terroryści, a wśród
nich? Przynajmniej dwie młode kobiety ubrane w czarne szaty. Około półtora tysiąca
zakładników, śmierć poniosło około 400 osób, rannych około 800 dzieci i dorosłych.
Wielu zwłok nie zidentyfikowano, a niektórych zaginionych nie odnaleziono572.
3.3.

Dżihad Jane

Dżihad Jane, a właściwie Colleen Renee LaRose, urodzona 5 czerwca 1963 roku.
Drobna, niebieskooka blondynka. Sąsiedzi nazywali ją zwykłą domową gospodynią.
Obywatelka Stanów Zjednoczonych. W dzieciństwie była gwałcona przez swojego
biologicznego ojca Richarda LaRose. Po raz pierwszy została przez niego zgwałcona,
gdy miała zaledwie siedem albo osiem lat. Wykorzystywanie seksualne ciągnęło się
przez parę lat. Została namierzona dzięki Internetowi, za pomocą którego
kontaktowała się ze swoimi wspólnikami muzułmanami. Nawet jednemu z nich, który
stał się jej internetowym partnerem, wyznawała, że byłoby to dla niej wielkim
zaszczytem kogoś zabić lub umrzeć. Jako 46-latka została aresztowana na lotnisku w
Pensylwianii w 2009 roku, gdy wracała z Europy.

572 Tamże, s.161-162.
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Rycina 38.
Dżihad Jane

Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/51,114871,15230440.html?i=1, [data
dostępu: 09.05.2016].

Zarzuty, jakie jej postawiono to udział w zamachu, w którym zabić miała Larsa
Vilksa – na szczęście akcja się nie powiodła. Prokuratura uważała również, że
pomagała podejrzanym o terroryzm obcokrajowcom, którzy chcieli prowadzić świętą
wojnę w Azji i Europie. Sama natomiast uważała, że jako biała kobieta nie wzbudza
takich podejrzeń, dzięki czemu łatwiej będzie jej się wtopić w tłum i zostać
niezauważoną i uniknąć podejrzeń573. Groziło jej dożywocie, jednak została skazana
na 10 lat, ponieważ zgodziła się współpracować z władzami i pomogła w rozwiązaniu
wielu spraw związanych z atakami terrorystycznymi, dlatego jej kara zmalała574.
Sama ujawniła w wywiadzie, że islam pomógł uporać się jej z koszmarnym
dzieciństwem, kiedy to padała ofiarą gwałtu przez swojego ojca. Gdy przeszła na
573 Dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rowniebezwzgledne-jak-mezczyzni-najgrozniejsze-terrorystki-swiata,467481.html
[data
dostępu: 7.05.2016].
574 Dostępne w Internecie: http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/447379,
amerykanka-dzihad-jane-skazana-na-10-lat-za-terroryzm.html,
[data
dostępu:
8.05.2016].
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islam, przyjęła imię Fatima. Radykalnych przekonań nabrała podczas rozmów przez
Internet z członkiem Al-Kaidy i innymi muzułmanami. Myśleć o dżihadzie zaczęła
również wtedy, kiedy w telewizji oglądała, jak Syjoniści strzelają do Palestyńczyków.
Myślała o dzieciach, które giną w walkach i nikogo nie obchodzą. Emocjonalnie
związała się ze swoimi muzułmańskimi przewodnikami, dużo z nimi rozmawiała,
podobało jej się to jak bardzo są religijni, że tworzą wspólnotę. Tak bardzo ich
pokochała jak braci, że skłonna była zrobić dla nich wszystko. Wszystko, co by jej
kazali. Stała się pierwszą kobietą, która tak bardzo włączyła się w świat i działania
terroryzmu za pomocą Internetu i znajomości w nim zawartych575.
W wieku 13 lat uciekła z domu, żyła na ulicy i została prostytutką. Uzależniła się
od narkotyków, szczególnie od heroiny i kokainy. Jej ojciec nigdy nie został skazany.
W wieku 16 lat wyszła po raz pierwszy za mąż, za mężczyznę dwa razy starszego od
siebie i nie skończyła liceum. Rozwód nastąpił szybko. Drugi raz za mąż wyszła w
wieku 24 lat, niestety też się rozwiodła po 10 latach małżeństwa. W 2004 roku
przeprowadziła się z Teksasu do Pennsburgu. Po przeżyciach osobistych i próbie
samobójstwa w 2005 roku przeszła na Islam576.
W swoim mieszkaniu przygotowywała zamach na szwedzkiego artystę Larsa
Vilksa za to, że przedstawił w jednej z gazet Mahometa w ciele psa. Oferowała również
pieniądze na podróż do Szwecji oraz instrukcję, gdzie i jak można odnaleźć i zabić
malarza.

3.4.

Tashfeen Malik

Tashfeen Malik urodzona 13 lipca 1986 roku w Pakistanie, chociaż większość
życia spędziła w Arabii Saudyjskiej. Jej rodzinne miasto to Karor Lal Esan. Wróciła do
Pakistanu, by studiować farmakologię na Uniwersytecie w Multan. Miasto te jest
związane z działalnością dżihadu. Uczęszczała do miejscowego centrum Al-Huda
Międzynarodowego Seminarium tylko dla kobiet. Malik przez 18 miesięcy studiowała
tam Koran. Seminaria Al-Huda promują antyzachodnie poglądy i praktyki, co może
zachęcić niektórych zwolenników do zemsty na niewierzących.

575 Dostępne w Internecie: http://wiadomosci.onet.pl/prasa/dzihad-jane-terrorystka-zprzedmiescia/0q7ms, [data dostępu: 8.05.2016].
576 Dostępne w Internecie: https://en.wikipedia.org/wiki/Colleen_LaRose, [data
dostępu: 7.05.2016].
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Rycina 39.
Tashfeen Malik

Źródło: http://abcnews.go.com/US/syed-farooks-sister-shocked-wifes-alleged-isissupport/story?id=35590040, [data dostępu: 23.05.2016].

Za mąż wyszła za Syeda Rizwana Farooka około miesiąca po tym, jak Farook udał
się do Arabi Saudyjskiej, na początku 2014 roku – twierdzi jeden z jego
współpracowników. Poznali się przez Internet. Jej mąż był obywatelem amerykańskim.
Malik dołączyła do Farooka w Kalifornii wkrótce po ślubie w lipcu 2014 roku, na
podstawie wizy narzeczeńskiej. Takie wizy są bardzo rzadko wydawane, w 2014 roku
wydano ich 36 tysięcy. Z małżeństwa z Farookiem ma córkę.
Amerykańskie służby imigracyjne trzy razy prześwietlały przeszłość Malik i nie
zauważono niczego podejrzanego, mimo że sama kobieta nie kryła się ze swoimi
poglądami w mediach społecznościowych i poparciem dla dżihadu. Wyrażała chęć
bycia jego częścią. Do Stanów Zjednoczonych przybyła na podstawie wizy
narzeczeńskiej, jednak przy ich wydawaniu sprawdzane jest, czy małżeństwo nie jest
oszustem. Nie sprawdza się wtedy mediów społecznościowych. Jednak, jeżeli osoba
pochodzi z miejsc uznanych za powiązane z terrorystami, jest prześwietlana
dodatkowo. Nie wiadomo jednak, czy Malik została sprawdzona w dodatkowy sposób.
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Mieszkała w Pakistanie i Arabii Saudyjskiej, a rodzice jej męża również pochodzą z
Pakistanu. Jednak weryfikację przeszła pomyślnie i przeniosła się do USA577.
29-letnia wtedy Malik i 28-letni Farook 2 grudnia 2015 roku dokonali zamachu
w ośrodku pomocy niepełnosprawnym Inland Regional Center w San Bernardino
w Kalifornii. W trakcie trwania świątecznego przyjęcia dla pracowników ośrodka, w
którym uczestniczyło 100 osób, zabili 14 osób, a ranili ponad 20, w tym dwóch
policjantów. Na miejscu pozostawili trzy bomby, które na szczęście nie wybuchły. W
ich domu również znaleziono bomby rurowe oraz pokaźny arsenał broni i amunicji.
Siostra zamachowca wyraziła smutek i wyznała, że jest tym bardzo zszokowana,
ponieważ byli szczęśliwym małżeństwem i mieli 6-miesięczną córeczkę578.
Powiązana z tzw. Państwem Islamskim agencja prasowa wyznała, że zamachowcy to
zwolennicy ugrupowania579.

Najprawdopodobniej Malik zadeklarowała wierność

liderowi dżihadystów.
Po dokonaniu ataku uciekli i odjechali samochodem. Zostali zabici podczas
policyjnej obławy, gdy doszło do wymiany ognia między funkcjonariuszami a
zamachowcami.

577 Dostępne w Internecie: http://www.tvn24.pl/san-bernardino-sluzby-badalyprzeszlosc-terrorystki,602607,s.html [dostęp 9.05.2016].
578 Dostępne w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Byli-szczesliwymmalzenstwem-mieli-piekna-coreczke-Zastrzelili-14-osob,wid,18025518,wiadomosc
.html [data dostępu: 10.05.2016].
579 Dostępne w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,IS-przyznalo-zestrzelanina-w-USA-to-dzielo-jego-zwolennikow,wid,18025278,wiadomosc.html?ticaid
=11709a&_ticrsn=5 [data dostępu: 10.05.2016].
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ZAKOŃCZENIE
Podsumowanie tak rozległego obszaru badawczego jest niezwykle trudnym
zadaniem. Dlatego podsumowanie sprowadzone zostanie do istoty konfliktów
kulturowych i współczesnych przeobrażeń w dziedzinie bezpieczeństwa.
We wszystkich wspomnianych powyżej zagrożeniach oraz konfiktach może z
pewnością dojść do dalszych przeobrażeń i modyfikacji. Zasadnym jest podkreślenie,
że konflikt to taki proces w którym można wyodrębnić 3 podstawowe stadia: powstanie
sprzeczności i ich uświadomienie, dążenie do ich rozwiązania poprzez walkę,
rozwiązanie konfliktu.
Kulturowy konflikt może być zidentyfikowany poprzez swoją dynamikę,
charakter oraz wytworzone relacje. Różnice kulturowe posiadają tendencję do
tworzenia skomplikowanych kombinacji oczekiwań na temat własnych zachowań i
innych. Do tego posiadają skomplikowaną dynamikę oraz są zbiorem wartości
historycznych, społecznych oraz często politycznych. Ponadto, jeżeli zajęcie treści i
relacyjne problemy kulturowe nie rozwiążą konfliktów, mogą być one zakorzenione w
rodzących się różnicach kulturowych i negatywnym podejściu to danej grupy
społecznej. Wówczas konflikt powraca i wywołuje silne emocje, które pogłębione
elementem religijnym jaki się jako swoiste zderzenie cywilizacji, kultury oraz
wyobrażeń o danej społeczności, czy też miejscu.
Wymiar kulturowy jest o tyle skomplikowany o ile występuje brak wiedzy o danej
grupie, kulturze oraz religii. Zrozumienie powinno nastąpić ze wszystkich stron, zaś
praca nad wzajemnym zrozumieniem powinna być systematyczna oraz nie
charakteryzować się tymczasowością. Niestety różnice kulturowe mogą utrudniać
procesy

mobilizacji

społecznej,

zmniejszając

prawdopodobieństwo

wybuchu

otwartego konfliktu nawet w warunkach silnego poczucia deprywacji. Starano się
rozpoznać ukształtowane w organizacjach praktyki niedopuszczania do powstawania
konfliktów społecznych z powodu różnic etnicznych, narodowościowych i religijnych.
Istotną rolę odgrywa w tym kontekście ukształtowana kultura organizacyjna, a także
kod „politycznej poprawności".
Podsumowując

należy

stwierdzić,

iż

uświadomienie

sprzeczności

współistniejących w społeczeństwie kultur może prowadzić do poczucia zagrożenia,
chęci podkreślenia swojej odmienności i ochrony własnej kultury. Jeśli ochrona własnej
kultury zachodzi w ramach struktur i procedur demokratycznych, zjawisko to dostarcza
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społeczeństwu wielu korzyści. Zwolennicy teorii multikulturalnego społeczeństwa
twierdzą nawet, że zróżnicowane społeczności są bardziej energiczne, twórcze i
aktywne, a różnice kulturowe stają się motorem ich rozwoju.
Analizując konflikty kulturowe oraz współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
międzynarodowego oraz ich dynamikę, należy również skonkludować, iż konflikt jako
zjawisko charakteryzuje wszelkie stosunki społeczne, a nie tylko stosunki klasowe.
Do konfliktu i przemocy dochodzi najczęściej w sferze dyskursu, a język staje się
równie „wydajnym’ narzędziem przemocy i konfliktu jak przemoc materialna. Zaś
konflikt w równym stopniu rozgrywa się na płaszczyźnie świadomości społecznej,
kultury co społecznej struktury. We współczesnym świecie konflikt traci na swojej
wyrazistości, przez co w coraz większym stopniu przybiera formy subtelne i ukryte.
Posiada charakter bardziej rozproszony i pośredni, natomiast w skali często staje się
powszechny i totalny.
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