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Radykalizacja muzułmanów w Europie –
przypadek Wielkiej Brytanii
Wprowadzenie
Angel Rabasa i Cheryl Benard, autorzy publikacji Eurojihad. Patterns of Islamist
Radicalization and Terrorism in Europe, określają radykalizację jako odrzucenie
kluczowych wymiarów współczesnej kultury demokratycznej, będących w centrum
europejskiego systemu wartości. Wartości te obejmują wsparcie dla demokracji
oraz uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka, równości płci, wolności wyznania, poszanowania różnorodności, akceptacji świeckich źródeł prawa
(rozdział sfery świeckiej od religijnej) oraz sprzeciw wobec przemocy jako środka
do osiągnięcia celów politycznych1.
Według tych autorów społeczność europejska jest coraz bardziej zaniepokojona
radykalizacją młodych muzułmanów mieszkających na naszym kontynencie. Chociaż kwestionowanie wartości europejskich nie oznacza automatycznie popierania
działalności terrorystycznej czy angażowania się w nią, to jednak terroryzm islamski
ma ścisły związek z radykalizacją. Jej przyczyny widzi się zwykle w braku integracji,

1
A. Rabasa, Ch. Benard, Eurojihad. Patterns of Islamist Radicalization and Terrorism in
Europe, Cambridge–New York 2015, s. 3-4.
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która może mieć charakter niepełnego udziału muzułmanów w rynku pracy, w życiu społecznym i politycznym. Czyli przyczyn radykalizacji szuka się w wysokim
poziomie bezrobocia, braku utożsamiania się z nowym krajem zamieszkania, co
przejawia się pośrednio w wysokim wskaźniku przestępczości w omawianych społecznościach. Osoby o poglądach konserwatywnych wyrażają obawy dotyczące tworzenia
i funkcjonowania społeczeństw równoległych i są za polityką asymilacji, natomiast
osoby orientacji centrowej i lewicowej opowiadają się za polityką wielokulturowości2.
Wymienione wyżej czynniki, które traktuje się jako przyczyny radykalizacji,
występują zwykle w kontekście migracji. Dotykają one nie tylko muzułmanów,
ponieważ to wśród imigrantów występuje wyższy poziom bezrobocia, nie dlatego,
że wolą żyć z zasiłków, ale ze względu na bariery językowe, obawy pracodawców czy
brak oficjalnego uznania kwalifikacji. Jeśli chodzi o wysoki wskaźnik przestępczości,
to wynika on często z braku pracy, co skłania do podejmowania aktywności niedozwolonej przez prawo (np. handlu narkotykami). Nie bez znaczenia jest również fakt,
że średnia wieku wśród imigrantów jest niższa w porównaniu z miejscową ludnością,
a jak wiadomo wskaźnik przestępczości jest wyższy w młodszych grupach wiekowych.
Co jest więc przyczyną radykalizacji wśród muzułmanów? Odpowiedź na
to pytanie stanowi zadanie niniejszego artykułu. Składa się on z trzech głównych
części: pierwsza charakteryzuje krótko wspólnotę muzułmańską w Europie, skupiając się szczególnie na Wielkiej Brytanii, kraju, który jest oceniany jako najbardziej przyjazny osobom przybywającym z państw muzułmańskich. Część druga
prezentuje groźne skutki radykalizacji w postaci zamachów terrorystycznych.
Zadaniem części trzeciej jest próba spojrzenia na radykalizację w aspekcie trzech
czynników: religii, uwarunkowań społecznych oraz uwarunkowań politycznych.

1. Islam w XXI w.
Islam jest najszybciej rozwijającą się religią na świecie. Powodem tego jest wysoki
przyrost naturalny w krajach zamieszkałych przez ludność muzułmańską. Istnieje
ogólne przekonanie o wpływie islamu na dzietność. Wydaje się jednak, że dzietność
muzułmanów zależy, podobnie jak społeczeństw wyznających inne religie, od rozwoju gospodarczego i społecznego kraju zamieszkania. Wskazują na to współczynniki
dzietności w takich krajach jak Iran (1,7) czy Tunezja (1,8), gdzie nie ma już prostej
zastępowalności pokoleń (2,1 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym). Turcja czy
Kuwejt wprawdzie mogą nią się legitymować, ale według prognoz stracą ją już w latach
2030-2035. Niemniej jednak kiedy porównuje się rozwój chrześcijaństwa i islamu,

2

Tamże, s. 104.
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widać wyraźnie silną dynamikę demograficzną tej drugiej religii. W 1910 r. ludność
chrześcijańska stanowiła 34% ludności świata, muzułmanie 12,5%, w 2010 r. proporcje
te wynosiły 33% do 21%, w 2050 r. będzie to 35,7% do 27,4%3. Natomiast według
prognoz Pew Research Center już w 2070 r. muzułmanie będą największą religią świata4.
Zmiana proporcji wyznawców tych dwóch największych religii może skutkować
coraz większą migracją z krajów muzułmańskich w kierunku Europy. Jeśli chodzi
o islam w Europie Zachodniej, to w 2014 r. (tabela 1) we Francji mieszkało 6 mln muzułmanów, w Niemczech przeszło 4 mln, a we Włoszech ponad 1,5 mln. Powyższe dane
nie uwzględniają jeszcze napływu imigrantów w związku z kryzysem migracyjnym,
kiedy w samym tylko 2015 r. dotarło do Europy ok. 1,3 mln osób (wśród których było
niewielu chrześcijan)5. Liczba imigrantów przybywająca obecnie do Europy będzie
miała więc niewątpliwie wpływ na wzrost liczby muzułmanów na naszym kontynencie. Nie należy także pomijać decyzji Unii o przyśpieszeniu negocjacji akcesyjnych
z Turcją, ceny za pomoc w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego. Chociaż z drugiej
strony państwa unijne są nastawione dosyć sceptycznie do wspomnianych negocjacji.
Islam dzieli się na dwa główne nurty. Pierwszy z nich to sunnici, ok. 90%
wszystkich muzułmanów, drugi to szyici, ok. 8%. Nurty te są wynikiem rozłamów we wspólnocie, które nastąpiły po śmierci Mahometa i zamordowaniu jego
następcy Ali ibn Abi Taliba, stryjecznego brata, przybranego syna i równocześnie
zięcia Proroka. Szyici nie zaakceptowali wyboru następcy Mahometa, ponieważ
uważali, że powinien nim być syn zamordowanego Alego i jego żony Fatimy.
Tabela 1. Liczba muzułmanów w wybranych krajach Europy w 2014 r.
Kraje

Liczba ludności w 2014 r.
mln

Muzułmanie w 2014 r.
mln

Muzułmanie w 2014 r.
%

Francja
Niemcy
Włochy
Holandia
Hiszpania
Wielka Brytania

63,9
80,6
59,8
16,8
46,6
64,1

6,13
4,03
1,55
0,92
1,07
2,95

9,6
5,0
2,6
5,5
2,3
4,6

Źródło: The Future of the Global Muslim Population, Pew Research Center, January 2011, s. 124; Europe Muslim
Population in 2014, http://www.muslimpopulation.com/Europe/.

3
M. Johnson, B. J. Grim, The World’s Religions In Figures. An Introduction to International
Religious Demography, Oxford 2013, tabela 1.1, s. 10; tabela 4.2, s. 116; tabela 4.4, s. 118.
4
The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, Pew Research
Center, April 2, 2015, s. 14.
5
A. Savary, The EU policy on integration of third country nationals, COMECE – Working
Group on Migration and Asylum, 16 March 2016, Brussels.

117

2017 - Balicki - Kryzys migracyjny w Europie.indd 117

08.05.2017 14:09:45

Janusz Balicki

Liczba ludności Wielkiej Brytanii wynosiła w 2011 r. ok. 63 mln. Składało się
na to przeszło 53 mln mieszkańców Anglii, prawie 5,3 mln mieszkańców Szkocji,
przeszło 3 mln mieszkańców Walii oraz 1,8 mln mieszkańców Irlandii Północnej.
W 2014 r. przekroczyła 64,1 mln, w tym czasie liczba muzułmanów w Wielkiej
Brytanii zbliżała się do 3 mln, stanowiąc 4,6% całej populacji, w 2016 r. wynosi
przeszło 3 mln. Stanowi to wzrost w stosunku do wyników spisu powszechnego
z 2011 r. Około 50% ludności muzułmańskiej Wielkiej Brytanii urodziło się już
w tym kraju, 10% w Afryce, a pozostali w Azji. Najliczniejszą grupę stanowią
muzułmanie z Indii, Pakistanu i Bangladeszu, a także Bliskiego Wschodu i Afryki.
Większość to sunnici.

2. Radykalizacja muzułmanów w Europie
2.1. Rola meczetów w procesie radykalizacji
Meczety stanowią bardzo ważne miejsce dla religijnych muzułmanów. Spełniają
one także szereg istotnych funkcji wobec ludzi żyjących w obcych kulturowo
państwach, mogą również pełnić rolę integracyjną. Niektóre z nich jednak w przeszłości były miejscem przekazywania radykalnych treści oraz spotkań członków
grup ekstremistycznych. W tego typu meczetach rozpowszechniane były książki,
taśmy audio i wideo, publikowane przez grupy o skrajnych poglądach.6
W większości tragicznych zamachów terrorystycznych pewną rolę odegrały
także meczety posiadające zradykalizowanych imamów. A. Rabasa i Ch. Benard
przytaczają powiązania meczetu w Finsbury Park w Londynie, zarządzanego przez
Abu Hamza al-Masri i Omara Bakriego7, z przygotowaniem do zamachu w USA
w 2001 r. Także zamach w Madrycie 11 marca 2004 r. (191 osób zabitych, a ponad
2 tys. rannych) przygotowany został przez osoby spotykające się w meczecie El
Portillo (Toledo). W tym czasie w Hiszpanii było w sumie 750 meczetów. Według władz w 18% meczetów wystąpienia imamów miały charakter radykalny.
Jednym z najbardziej znanych meczetów, który został wykorzystany do spotkań
zamachowców w USA z 11 września 2001 r., był meczet w Hamburgu (al-Quds).
Zamknięto go dopiero w sierpniu 2010 r. W meczecie gościli Marokańczycy,
Bośniacy, Saudyjczycy, Egipcjanie, muzułmanie z Kaukazu i Pakistanu, a także

6
A. Rabasa, Ch. Benard, dz. cyt., s. 103.
7
Zob. S. O’Neill, D. McGrory, The Suicide Faktory. Abu Hamza and the Finsbury Park
Mosque, London–New York–Toronto–Sydney 2006.
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niemieccy konwertyci. Związane z tym meczetem były też osoby podejmujące
werbunek do wyjazdów na pogranicze afgańsko-pakistańskie8.
Według A. Rabasy i Ch. Benarda najważniejszym ośrodkiem islamskiego
ekstremizmu we Włoszech był Instytut Kultury Islamskiej (ICI ) w Mediolanie.
Został on założony pod koniec 1980 r. przez ekstremistów, którym nie odpowiadało
łączenie przywództwa Bractwa Muzułmańskiego Centrum Mediolanu i Lombardii.
Na początku XXI w. odkryto w północnych Włoszech sieci składające się głównie
z radykalnych islamistów z północnej Afryki grupujących się wokół meczetów m.in.
w Cremonie. Do 2004 r. sieć prowadziła tam bez przeszkód rekrutację nowych
członków, zbiórki i działalność misjonarską, później znaczna liczba jej członków
została skazana za przestępstwa związane z terroryzmem. W większości miast na
północy Włoch, a także w niektórych miastach w środkowych Włoszech, występował problem radykalnych meczetów i sieci islamistów. Jednak według opinii
eksperta od terroryzmu Lorenzo Vidino, obecnie grupy radykalne rozwijają coraz
bardziej swą działalność poza meczetami9.
Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to według ostatniego spisu powszechnego
z 2011 r. 60% wyznawców islamu w Anglii i Walii stanowili Pakistańczycy (38%),
na drugim miejscu migranci z Bangladeszu (15%), a na trzecim Hindusi (7%).
Na przykładzie 1664 meczetów (w tym 156 sal modlitw) można zaobserwować
duże zróżnicowanie pod kątem przynależności etnicznej i ruchów religijnych:
Deobandi (imigranci z Indii, Pakistanu i Afganistanu) posiadają 738 meczetów,
które mogą pomieścić na modlitwach razem przeszło 330 tys. osób; do grupy
Barelwi (Indie południowe) należy 428 meczetów, mieszczących prawie 300 tys.
osób. Salafici (radykalny ruch religijny) ma 98 meczetów z prawie 50 tys. miejsc.
Bractwo Muzułmańskie – 7 meczetów dla ok. 5 tys. osób. Szyici – 70 meczetów
dla prawie 39 tys. osób10.
W odróżnieniu od Wielkiej Brytanii muzułmanie w Danii, Niemczech,
Holandii i Austrii pochodzą w większości z Turcji, natomiast w Belgii i Hiszpanii – z Maroka. Marokańczycy tworzą drugą co do wielkości grupę we Francji
i Holandii. We Francji największą wspólnotę stanowią imigranci z Algierii.
Tendencja ekstremistów do organizowania się w mniejsze, skryte grupy stała
się bardziej widoczna po atakach 11 września 2001 r. w USA, które spowodowały
zwiększenie monitorowania meczetów przez władze państw Europy. Ekstremiści
nadal starają się wykorzystywać oficjalnie istniejące meczety, ale zasadnicza rekrutacja i planowanie operacji odbywa się teraz w nierejestrowanych meczetach i salach

8
9
10

A. Rabasa, Ch. Benard, dz. cyt., s. 107.
Tamże, s. 107-108.
I. Bowen, Medina in Birmingham, Najaf in Brent. Inside British Islam, London 2014, s. 7.
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modlitewnych czy mieszkaniach prywatnych11. Władze we Francji i innych krajach
europejskich są więc obecnie coraz mniej skupione na oficjalnych meczetach, a bardziej koncentrują uwagę na prowizorycznych domach modlitw znajdujących się
w kompleksach mieszkaniowych w niedrogich dzielnicach. W wielu przypadkach
bardziej radykalne osoby organizują własne spotkania i grupy modlitewne, aby
móc wyrażać swoje poglądy poza wspólnotą skupioną wokół meczetu. Wspólnota
ta zwykle również unika radykalnych grup, chociaż nie musi to oznaczać, że jej
członkowie zgłaszają policji podejrzaną aktywność12.
Fakt występowania skarg od umiarkowanych członków meczetu na ekstremistów wzmacnia przekonanie, że meczety i praca imamów nie jest bezpośrednią
przyczyną gwałtownej radykalizacji członków wspólnoty i muszą występować
jeszcze jakieś inne czynniki.

2.2. Próby przeciwdziałania radykalizacji
w Wielkiej Brytanii
Do zamachów z 11 września 2001 r. zarządzanie maczetami, funkcja imamów
w Wielkiej Brytanii, ich przygotowanie do pracy nie było przedmiotem zainteresowania władz. Po zamachach w USA służby wywiadowcze zaczęły inwigilować,
monitorować i ścigać radykalnych imamów, takich jak np. Abu Hamza al-Masri,
Abdullah el-Faisal Abu Katada, którzy notorycznie występowali przeciwko kuffar
(niewiernym), rekrutując kandydatów dla dżihadu z innych meczetów. Zainteresowanie pracą imamów znacznie się nasiliło po zamachach w Londynie 7 lipca 2005 r.
W latach 2005-2008 o nawoływanie do nienawiści oskarżono 79 imamów.
Rząd Wielkiej Brytanii równolegle starał się współpracować z innymi imamami
w ramach skoordynowanych prób deradykalizacji młodych brytyjskich muzułmanów podatnych na idee ekstremistyczne. Stworzono wzór „dobrego imama”
jako kontrapunkt dla Abu Hamzy czy Omara Bakri Muhammada. Zakładano,
że imam powinien zdobyć zaufanie muzułmańskiej młodzieży oraz współpracować ze szkołą, instytucjami publicznymi i obywatelskimi oraz być otwartym na
kontakty z innymi religiami. Byłby on jak inni duchowni w Anglii zaangażowany
w budowanie mostów między różnymi grupami społeczeństwa13. Rząd również
podniósł poprzeczkę dla imamów starających się dostać wizy do Wielkiej Brytanii,
11
Tamże.
12
Tamże, s. 108-109.
13
Ph. Lewis, Imams in Britain: Agents of De-radicalisation?, w: Islamic Movements of Europe.
Public Religion and Islamophobia in the Modern World, ed. F. Peter, R. Ortega, London–New York
2014, s. 237.
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warunkiem stała się znajomość języka angielskiego, poparł ponadto utworzenie
w czerwcu 2006 r. Krajowej Komisji Doradczej the Mosques and Imams National Advisory Board (MINAB), w celu poprawy zarządzania meczetami i szkolenia imamów14.

2.3. Stosunek wspólnoty muzułmańskiej do zjawiska
radykalizacji
Liczba cudzoziemców, którzy dołączają do ISIS w konflikcie w Syrii i Iraku, nadal
rośnie. Według szacunków The International Centre for the Study of Radicalisation – King’s College of London (ICSR) liczba ta na początku 2015 r. przekroczyła 20
tys. – z czego prawie jedną piątą stanowili mieszkańcy lub obywatele państw Europy
Zachodniej, czyli ok. 4 tys. Obywatele największych krajów europejskich – Niemiec,
Francji i Wielkiej Brytanii – mają również największy udział w liczbach bezwzględnych.
Natomiast biorąc pod uwagę stosunek do wielkości populacji, na czele znajduje się:
Austria, Belgia, Dania i Szwecja. W wymiarze globalnym według P. R. Neumanna
w konflikcie w Syrii i Iraku uczestniczy więcej cudzoziemców niż w konflikcie w Afganistanie w 1980 r.15 Według Petry Ramsauer powołującej się na źródła amerykańskie
i rosyjskie liczba cudzoziemców może się wahać nawet w granicach od 50 do 100 tys.16
Dla władz Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich ważne byłyby
informacje, jaki procent muzułmanów zamieszkałych na naszym kontynencie
utożsamia się z tzw. Państwem Islamskim. Wkrótce po ataku terrorystycznym
w Brukseli, kiedy jeszcze na świeżo pamiętano o ataku w Paryżu, Channel 4 nadał
program przedstawiający wyniki badań firmy ICM (Independent Communications
and Marketing), których celem było lepsze poznanie postaw muzułmanów wobec
brytyjskich instytucji, kwestii społecznych, w tym równości płci i wolności słowa,
stopnia akceptacji przemocy oraz aktów terrorystycznych. W wyjaśnieniu podano,
że zlecono badania w celu uzyskania wiedzy nt. poglądów brytyjskich muzułmanów,
zadając im m.in. pytanie, dlaczego niektórzy młodzi muzułmanie dają się wciągać
w działania terrorystyczne. W przeciwieństwie do innych badań opinii muzułmanów
były one wykonywane nie przez telefon lub internet, ale w domu. Badania prowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 muzułmanów w całej Wielkiej Brytanii17.

14
Tamże, s. 239.
15
P. R. Neumann, Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan
conflict in the 1980s, 26/01/2015, http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/ (dostęp: 15 kwietnia 2016).
16
P. Ramsauer, Pokolenie dżihadu. Europo czeka cię apokalipsa, Warszawa 2015, s. 39-40.
17
Firma ICM Unlimited przeprowadziła wywiady losowo wybranych 1081 osób w wieku 18+,
którzy sami siebie określali jako muzułmanie. Wywiady przeprowadzono metodą twarzą w twarz,
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Wyniki badań były dla społeczeństwa angielskiego zaskakujące. Tylko 34%
muzułmanów poinformowałoby policję, jeśliby podejrzewali, że ktoś ich bliski
ma kontakty z grupami, które wspierają terroryzm w Syrii. Ok. 4% sympatyzuje
z osobami (rozumie ich motywy), które biorą udział w zamachach samobójczych
(całkowicie – 1%; do pewnego stopnia – 3%). Ponad 23% muzułmanów żyjących
w Wielkiej Brytanii popiera wprowadzenie prawa szariatu, przynajmniej w jego
części cywilnej. Ok. 32% nie potępia lub nawet akceptuje stosowanie przemocy
wobec tych, którzy ubliżają Mahometowi (np. przez karykatury). Zdziwienie
Europejczyków może budzić fakt, że nieomal 40% (dokładnie: 39%) zgadza się
z twierdzeniem, że „żony powinny zawsze być posłuszne swoim mężom” (zdecydowanie się zgadza – 15%, raczej się zgadza – 24%). Wprawdzie 79% potępia
kamieniowanie za cudzołóstwo, to jednak zdecydowanie tylko 66%. Blisko jedna
trzecia (31%) sądzi, że powinno być dopuszczalne posiadanie w Wielkiej Brytanii
więcej niż jednej żony.
Z drugiej jednak strony zdecydowana większość brytyjskich muzułmanów
ma „mocne” poczucie przynależności do miejsca zamieszkania (91%). Jest to wynik
lepszy od średniej krajowej (76%). Większość z nich ma „mocne” poczucie przynależności do Wielkiej Brytanii (86%). Również jest to wynik lepszy od średniej
krajowej (83%). Aż 88% brytyjskich muzułmanów uważa, że Wielka Brytania jest
dobrym miejscem dla życia muzułmanów.
Podanie do publicznej wiadomości wyniku badań wywołało oburzenie
wspólnoty muzułmańskiej, co przekazywały angielskie media. Przykładem mogą
być cytowane przez „Guardiana” wypowiedzi: „Wniosek wyprowadzony z deklaracji
na tak małej próbie, 4% respondentów, że 100 tysięcy muzułmanów żywi sympatię
dla aktów terrorystycznych, jest wątpliwy”.
Inna uwaga dotyczyła faktu, że badanie wykonywano na obszarach, w których najmniej 20% stanowią muzułmanie, z dużą proporcją osób z pierwszego pokolenia: „Wiele społeczności wiejskich w krajach takich jak Pakistan czy Bangladesz
żyje w kulturze, która akceptuje poligamię. Gdyby porównano pierwszą generację
imigrantów niemuzułmanów z tych regionów, to okazałoby się, że to nie religia, ale

w domu, na obszarach, w których według spisu powszechnego w 2011 r. proporcja muzułmanów
wynosiła 20%. Wywiady przeprowadzono w dniach od 25 kwietnia do 31 maja 2015 r., a dane
zostały ważone tak, aby próba reprezentowała proporcjonalnie wszystkich muzułmanów pod
względem wieku, płci, statusu, pracy i regionu. Na reprezentatywnej próbie kontrolnej 1008
osób dorosłych w wieku 18+ przeprowadzono również, telefonicznie, między 5-7 czerwca 2015 r.
wywiady w całym kraju, a wyniki zostały zważone do profilu wszystkich dorosłych. Program
dokumentalny prowadzony przez Trevora Phillipsa: What British Muslims Really Think – 10pm,
Wednesday 13th April. Canal 4, http://www.channel4.com/info/press/news/c4-survey-and-documentary-reveals-what-british-muslims-really-think (dostęp: 15 kwietnia 2016).
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kultura kształtuje poglądy”. Podkreślano również, że prezentacja tego typu badań
wzmacnia tylko niechęć do muzułmanów. Godzi również w tych, którzy urodzili
się w Wielkiej Brytanii i traktują ten kraj jako swój dom18.

3. Przyczyny radykalizacji
3.1. Przyczyny religijno-kulturowe
Relacje między chrześcijaństwem a islamem w historii cechowała ciągła rywalizacja, która miała zarówno charakter religijny, jak i polityczny. W ciągu wieków
w Europie nastąpiły istotne przemiany cywilizacyjne, a Kościół katolicki dzięki
Soborowi Watykańskiemu II dostrzegł w Bożym planie zbawienia rolę innych
religii, w tym także islamu.
Islam, podobnie jak chrześcijaństwo, nie jest monolitem. Niemnie jednak
wydaje się, że w konfrontacji ze świecką Europą ma poczucie wielkiej misji do
spełnienia. Na relacje między muzułmanami a społecznością przyjmującą może
mieć negatywny wpływ misjonarska aktywność grup islamskich przypominająca
działalność sekt. Polega ona na wręczaniu przechodniom ulotek i zachęcaniu do
przejścia na islam jako jedyną religię, która zapewnia zbawienie wieczne. Prozelityzm muzułmanów w Wielkiej Brytanii nie ogranicza się tylko do ulicy. Występuje
on także w poważnych instytucjach, jak np. centra kultury islamskiej czy meczety,
gdzie przybysz jest gościnnie traktowany, ale w pewnym momencie słyszy stwierdzenie, że muzułmanie także wierzą w Jezusa, uważają go za proroka, który zgodnie
z zapowiedzią przyjdzie powtórnie na Ziemię do prawdziwej religii, jaką jest islam.
Jeden z największych meczetów w Londynie, a zarazem Centrum Kultury Islamu, zapraszający na swoje uroczystości przedstawicieli instytucji rządowych, prowadzi regularne kursy dla zainteresowanych przejściem na islam. Według danych
tej instytucji rocznie taką decyzję podejmuje tylko w tym meczecie ok. 400 osób,
w tym niemała liczba młodych kobiet z Polski. Na kurs wiedzy z islamu zapraszani
są także znani konwertyci, którzy próbują wskazywać słuchaczom, że Europa jest
już duchowym bankrutem, a puste kościoły (w konkretnym przypadku w sierpniu
2015 r. mówca, dr Shaykh Abdalhaqq Bewley, wskazywał na kościoły anglikańskie),
czekają na przejęcie ich przez muzułmanów. Wspomniany mówca polemizował

18
C. Fishwick, S. Marsh and Guardian readers, 14 April 2016, http://www.theguardian.com/
uk-news/2016/apr/14/what-british-muslims-really-think-about-channel-4s-show (dostęp: 15 kwietnia
2016).
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tam z wypowiedziami Davida Camerona, który w jednej ze szkół w Birmingham
przedstawiał plany rządu dotyczące zwalczania ekstremizmów w Wielkiej Brytanii19. Zdaniem szejka dr. Abdalhaqqa Bewleya islam jest religią wolną od ekstremizmów, chyba że za postawy skrajne uważa się samą religijność muzułmanów.
Na trudne do zaakceptowania podejście do innych religii pewnej części
liderów meczetów wskazuje także sondaż przeprowadzony na niewielkiej próbie
w sierpniu 2015 r. przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracjami UKSW
(MZBM), w którym pytano imamów w Wielkiej Brytanii, czy uczciwa osoba
nie będąca muzułmaninem może znaleźć się po śmierci w Raju. Zdecydowana
większość warunkowała dostanie się do nieba przejściem na islam. Sondaż ten,
chociaż nie można traktować go jako reprezentatywny, wskazuje na koniczność
podejmowania tego zagadnienia w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim, w duchu Soboru Watykańskiego II oraz doświadczeń ekumenizmu w relacjach różnych
wyznań chrześcijańskich. Mogłoby się to przyczynić do polepszania wizerunku
społeczności muzułmańskiej w Europie.
Obecność w Wielkiej Brytanii nie tylko imigrantów z różnych krajów muzułmańskich, ale także zróżnicowania ruchów islamskich nie ułatwiają integracji.
Wspomniana wcześniej dziennikarka BBC z wykształceniem politologicznym,
Innes Bowen, w swej pracy pt. Medina in Birmingham, Najaf in Brent. Inside British
Islam20, przedstawia wnikliwie ten problem. Ruchy islamskie w Europie prezentuje
także publikacja pod redakcją Franka Petera i Rafaela Ortegi, Islamic Movements
of Europe. Public Religion and Islamophobia in the Modern World21.
Konflikty między religijnymi muzułmanami a świecką Europą wynikają
m.in. przez swoiście rozumianą wolność słowa, która nie bierze pod uwagę systemu
wartości drugiej strony. Przykładem mogą być prowokacje w postaci karykatur
Mahometa w Danii w 2005 r. czy w „Charlie Hebdo” we Francji w 2015 r., godzące
w poczucie sacrum, dobrze opisane w filozofii czy socjologii religii. Richard Dawkins uważa za niedorzeczne założenie, że religii należy się nadzwyczajny szacunek:
„Oczywiście nie jestem zwolennikiem obrażania kogokolwiek dla zasady. Tyle że
wciąż intryguje mnie i napawa zdumieniem nadmierne uprzywilejowanie religii
w naszych skądinąd świeckich społeczeństwach. W końcu każdy polityk musi
pogodzić się z tym, że jego gęba znajdzie się czasem na nawet bardzo złośliwych
karykaturach i nikt nie będzie wzniecał burd w obronie jego «dobrego imienia».
Cóż takiego jest w religii, że przyznajemy jej tak wyjątkowy status?”22
19
Prime Minister David Cameron set out his plans to address extremism, 20th of July 2015, https://
www.gov.uk/government/speeches/extremism-pm-speech (dostęp: 15 kwietnia 2016).
20
I. Bowen, dz. cyt.
21
London–New York 2014.
22
R. Dawkins, Bóg urojony, Warszawa 2007, s. 116.
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W dziesięciu krajach muzułmańskich, z których przybywają imigranci do
Europy Zachodniej, ważność religii deklarowało przeszło 90% społeczeństwa,
w Wielkiej Brytanii tylko 27%, a 73% było przeciwnego zdania. Dane ze spisu
powszechnego w 2011 r. w Anglii i Walii ujawniły, że od spisu w 2001 r. nastąpił
znaczny spadek liczby osób deklarujących swą przynależność religijną, a zwłaszcza
chrześcijan, o przeszło 4 mln. Według spisu tylko 59,3% mieszkańców Anglii
i Walii określa się jako chrześcijanie. Proporcja muzułmanów wzrosła z 3% do
4,8% w porównaniu do 2001 r. Odsetek osób deklarujących brak przynależności
religijnej podniósł się z 14,8% w 2001 r. do 25,1% w 2011 r. Mimo spadku liczby
osób przyznających się do chrześcijaństwa w Anglii i Walii religia ta zajmuje
ciągle pierwsze miejsce. Na drugim plasują się muzułmanie. Obserwować można
również wzrost aktywności „wojującego ateizmu”, którego przedstawicielem
jest Richard Dawkins, brytyjski zoolog i etolog, autor książki The God Delusion
(przekład polski: Bóg urojony)23. Autor ten dużo miejsca w krytyce religii poświęca właśnie islamowi.
Poza pytaniem o wiarę ważna jest również opinia społeczeństwa europejskiego na temat tradycyjnych wartości moralnych związanych z rodziną i etyką
seksualną. Najwyższy odsetek osób opowiadających się za legalizacją związków
homoseksualnych notowany jest w Holandii (82%) i w Szwecji (71%), a najniższy –
w Rumunii (11%). W Polsce poziom akceptacji takiego związku wynosi 17%, przy
średniej unijnej 44%24.
Przedstawione wyżej fakty kształtują postawy młodego pokolenia wyznawców islamu względem Zachodu. Społeczność muzułmańska w Wielkiej Brytanii
jest młodsza niż angielska. Ok. połowa 3-milionowej populacji muzułmańskiej
urodziła się w Wielkiej Brytanii. W 2006 r. magazyn „The Muslim News” w ramach projektu Muslim Identity in the UK – Discussion Forum of “Muslim News”
zaprosił do odpowiedzi na pytania dotyczące tożsamości: „Kim jesteś?”, „Brytyjczykiem i muzułmaninem?”, „Brytyjczykiem; brytyjskim muzułmaninem?”,
„Muzułmaninem w Wielkiej Brytanii?”25 Z prawie 1400 wypowiedzi można było
umownie stworzyć trzy grupy. Pierwsza to odpowiedzi osób deklarujących związek
z islamem i Wielką Brytanią. Drugą grupę stanowią osoby, które uznają jedynie
związek z islamem, pobyt w Wielkiej Brytanii nie wiąże ich ze społeczeństwem
brytyjskim, trzecia grupa to konwertyci, mniej lub bardziej krytyczni w stosunku
do społeczeństwa brytyjskiego. Szczególnie godne uwagi są wypowiedzi z drugiej
grupy, które ukazują zarazem stan i przyczyny radykalizacji młodych muzułmanów:
23
Tamże.
24
Social values, Science,Technology, „Eurobarometr” 2005.
25
J. Balicki, Imigranci islamscy w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy czy muzułmanie?, w: Integracja
kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, red. tenże, Warszawa 2007, s. 156-158.
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„Assalam Alaikum!!! Jestem młodym muzułmaninem z Bedford. Mam 15 lat i na
podstawie tego, w co wierzę, mogę powiedzieć, że jestem tylko muzułmaninem.
Uważam, że nie masz racji, jeżeli mówisz, że jesteś brytyjskim muzułmaninem,
ponieważ oznacza to, że akceptujesz zachodni styl życia. Powinniśmy zawsze pamiętać, dlaczego tutaj jesteśmy, a podejmowane przez nas decyzje powinny być zgodne
z islamem. To jest próba (życie). Niech Allah będzie zadowolony z was wszystkich”.
(Halima, London, United Kingdom)

„Stwierdzenie, że jesteś «brytyjskim muzułmaninem» jest jak powiedzenie, że jesteś
«chrześcijańskim muzułmaninem» albo «kapitalistycznym muzułmaninem». Źródłem naszych wartości jest tylko Koran i sunna – nic innego. Brytyjskie wartości
obejmują akceptację homoseksualizmu oraz tego, że człowiek może ustanawiać
prawo niezależnie od Allaha. Islam i Kufr (nie-Islam) nie może być mieszany.
Jesteśmy muzułmanami, to, gdzie zamieszkujemy, nie ma nic wspólnego z naszą
tożsamością”.
(Abu Hafsa, Leicester, United Kingdom)

„Drodzy moi muzułmańscy bracia, bądźcie dumni z tego, kim jesteście. Nie mówcie, że jesteście muzułmańskimi Brytyjczykami albo muzułmanami brytyjskimi,
mówcie, kim naprawdę jesteście. Jeśli nawet urodziliście się w Wielkiej Brytanii,
pokazujcie swoją prawdziwą tożsamość i swoją kulturę, pamiętajcie o swojej krwi.
Krew, która płynie w waszych żyłach, określa, kim w rzeczywistości jesteście. To jest
ich świat, nasz świat jest w niebie z Allahem. Mogą mówić co chcą o islamie, prawda
zostanie objawiona, gdy nadejdzie dzień sądu. Allah jest odpowiedzią w 100%”.
(Sabah, Mecca, Saudi Arabia)

Podobne poglądy wyraził w pogłębionym wywiadzie jeden ze studentów
SOAS (School of Oriental and African and Study), Osman: „[...] pewnego dnia
wszedłem do meczetu i zostałem zainspirowany kazaniem głoszonym przez
imama. Zadałem sobie wówczas pytanie, czy chcę być półobywatelem bez tożsamości, chodzącym do pubów i klubów i być traktowany jak obywatel drugiej
kategorii, czy chcę w pełni czuć swoją tożsamość i być tym, kim jestem. Zacząłem poznawać moją religię i teraz wiem, że picie alkoholu z moimi przyjaciółmi
nie jest zgodne z islamem i z moją tożsamością. Jakkolwiek nie odwróciłem się
od swoich przyjaciół, ciągle ich widuję, ale po prostu nie robię pewnych rzeczy,
które robiłem do tej pory. Styl życia według islamu absolutnie różni się od życia
«zachodniego». Obecnie rząd uświadomił sobie, że coraz więcej młodych ludzi
staje się radykalnymi muzułmanami. Z mojego punktu widzenia po prostu
zaczynają oni lepiej poznawać swoją religię, w następstwie czego widzą, że ich
wartości, zasady, styl życia są sprzeczne z wartościami, które reprezentuje rząd.
Jest to powód, dla którego muzułmanie zamykają się we własnych grupach
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i odcinają się od społeczeństwa. Pytanie, które powinno paść, dotyczy rządu i jego
zachowania się w tej sytuacji”26.
Radykalizację wzmaga poczucie odrzucenia, które ma często podłoże rasowe.
R. Pantucci cytuje słowa Omara Bakri Mohammeda, powiązanego z meczetem we
wschodnim Londynie: „Ludzie szukają tożsamości islamskiej. Wyobraźmy sobie
kogoś, kto nosi imię Muhammad, kto wychował się w zachodnim społeczeństwie
i zmienia swoje imię na Mike, ma dziewczynę, pije alkohol, tańczy, uprawia seks,
zachwyca się rock and rollem, a potem słyszy od Anglików: «Jesteś Paki». Po tym
wszystkim, z czego zrezygnował, mówią mu, że jest «bloody Arab» lub «Paki»”27.
Z badań przeprowadzonych na wiosnę 2014 r. w ramach projektu Pew Global
Attitudes wynika, że stosunek do imigrantów z krajów muzułmańskich jest w UE
dość zróżnicowany. Na tym tle Wielka Brytania wypada lepiej niż inne państwa.
Odsetek przekonanych o tym, że obecność muzułmanów jest niekorzystna, był
najniższy w porównaniu z innymi siedmioma krajami UE i wynosił tylko 26%,
czyli znacznie mniej niż we Włoszech (63%), Grecji (53%), Polsce (50%) i Hiszpanii
(46%). Porównywalny był natomiast z Francją (27%) i Niemcami (33%). Wypowiedzi
negatywne występowały częściej u osób starszych i osób o poglądach prawicowych28.
Tariq Modood próbował wyjaśniać tego typu nastawienie muzułmanów
w Wielkiej Brytanii, w której władze prowadzą politykę wielokulturowości, pisząc,
że większość żyjących na naszym kontynencie muzułmanów uważa, iż sytuacja
ich braci w Wielkiej Brytanii jest lepsza niż w innych państwach europejskich,
ale brytyjscy muzułmanie są bardziej krytycznie nastawieni niż inni muzułmanie
w Europie29.

3.2. Przyczyny społeczne
Aktywność zawodowa imigrantów ma ważny wpływ na ich integrację ze społeczeństwem. W Wielkiej Brytanii bezrobocie wśród muzułmanów jest znacznie wyższe
niż wśród wyznawców pozostałych religii30. Ok. 28% kobiet muzułmańskich

26
Wywiad z Mohammedem Kayany’em, studentem prawa na Uniwersytecie Londyńskim – SOAS
(kwiecień 2007), w: Migracje jako nowa kwestia społeczna, red. J. Balicki, Katowice 2008, s. 148.
27
R. Pantucci, „We love death as you live life”. Britain’s suburban terrorists, London 2015, s. 53.
28
C. Field, Islamic and Other Themes, Attitudes to Muslims, 17.05.2014, http://www.pewglobal.
org/files/2014/05/2014-05-12_Pew-Global-Attitudes-European-Union.pdf (dostęp: 15 kwietnia
2016).
29
T. Modood, Multikulturalizm, Poznań 2014, s. 61.
30
Obszerne informacje na ten temat można znaleźć w publikacji: G. Wilk-Jakubowski,
Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii, Kraków 2013, s. 106-134.
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(w wieku 16+ lat) jest zatrudniona na znacznie niższych stanowiskach niż ok. 51%
ogólnej populacji kobiet. Ponadto 27% kobiet muzułmańskich jest klasyfikowana
jako zajmująca się domem, w ogólnej populacji kobiet wskaźnik ten wynosi 7%31.
Tabela 2. Aktywność ekonomiczna i bezrobocie w Anglii i Walii wśród wyznawców głównych
religii

Anglia i Walia
Cała ludność
Chrześcijanie
Hindusi
Muzułmanie
Sikhowie

Aktywność
ekonomiczna
mężczyzn
%

Bezrobocie
mężczyzn
%

Aktywność
ekonomiczna
kobiet
%

73,80
72,60
74,40
64,49
73,28

4,29
3,68
3,79
9,47
5,40

64,56
64,20
58,67
38,06
64,31

Źródło: S. Bowlby, S. Lloyd-Evans, “You seem very westernised to me”: Place, identity and othering of Muslim
workers in the UK labour market, w: Muslims in Britain. Race, place and identities, ed. P. Hopkins, R. Gale,
Edinburgh 2009, s. 42.

Z opracowania wyników spisu powszechnego z 2011 r. pod kątem muzułmanów, dokonanego przez The Muslim Council of Britain, wynika, że połowa
muzułmanów w Wielkiej Brytanii doświadcza ubóstwa, które określane jest jako
ekwiwalent dochodów gospodarstwa domowego mniejszy niż 60% średniej krajowej32. Może to mieć wpływ na podejmowanie różnego rodzaju aktywności, które
są sprzeczne z prawem, co może się kończyć karą więzienia, po której następuje
proces radykalizacji. A. Rabasa i Ch. Benard uważają, że to właśnie więzienia
stały się wylęgarnią ekstremistów. Więźniowie w przeważającej części przyłączają
się do grup ekstremistycznych nie z powodów ideologicznych, ale aby poradzić
sobie z problemami osobistymi lub dlatego, że są zachęcani przez przyjaciela lub
znajomego. Dla wielu przestępców radykalny islam oferuje możliwość „wyjścia na
prostą drogę”. Dołączenie do islamistów daje im poczucie braterstwa i sensu życia33.
Wiele osób zaangażowanych w działania terrorystyczne w Europie trafiło
do więzienia. Mukhtar Said-Ibrahim, jeden z podejrzanych o organizowanie
nieudanych zamachów w Londynie 21 lipca 2005 r., został skazany w 1996 r. za
brutalne rozboje uliczne i był resocjalizowany w kilku instytucjach dla młodocianych przestępców w południowej Anglii. Wydaje się, że tam nastąpił proces
31
British Muslims in Numbers: Briefing 5 – October 2015, http://www.mcb.org.uk/muslimstatistics/briefings/briefing5/ (dostęp: 15 kwietnia 2016).
32
British Muslims in Numbers: Briefing 7 – January 2016, The Muslim Council of Britain.
33
A. Rabasa, Ch. Benard, dz. cyt., s. 24.
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radykalizacji. Podobnie Jamal Ahmidan, marokański imigrant w Hiszpanii, jeden
z odpowiedzialnych za przygotowywanie w marcu 2004 r. krwawego zamachu
w Madrycie, był karany za handel narkotykami. Po aresztowaniu za przemyt
narkotyków w 1993 r., został skazany na dwa lata więzienia, gdzie uzależnił się
od heroiny. Szukał wsparcia w islamie, starając się skończyć z nałogiem. Kiedy
opuścił więzienie, stał się nie tylko bardziej religijny, ale i bardziej radykalny.
Ponownie aresztowany w 2001 r., przyjmował coraz bardziej wrogą postawę
wobec kraju zamieszkania. Po wyjściu z więzienia w 2003 r. dołączył do grupy
przygotowującej zamachy. Koncentracja muzułmanów w więzieniach, którzy
często przebywają razem w celi, ułatwia radykalizację i rekrutację do grup terrorystycznych. Poza tym więzienia sprzyjają zdobywaniu umiejętności cenionych
przez organizacje terrorystyczne, jak produkowanie fałszywych dokumentów
czy handel bronią34.
Więźniowie często sami wyznaczają sobie osobę do prowadzenia modlitw.
Zazwyczaj jest to więzień, który wykazuje najwięcej cech przywódczych i ma wiedzę
na temat Koranu. Grupy islamistów starają się egzekwować normy religijne, np.
udział w porannych i wieczornych modlitwach, zakazy spożywania alkoholu czy
wieprzowiny. Zwykle nawiązują kontakty z nowymi więźniami i oferują im pomoc
prawniczą, finansową, ułatwienie kontaktów z rodziną, poza tym porady duchowe
i materiały do czytania, wskazując też, którzy współwięźniowie lub pracownicy
więzienia są godni zaufania, a których należy unikać. Niektórzy ekstremiści traktują
to jako swoją misję religijną. Często mają oni wśród więźniów wielki autorytet
i są w stanie przyczyniać się nawet do konwersji na islam niemuzułmanów oraz
planować i przygotowywać ataki z więziennych cel35.
Raport z więzienia dla młodocianych przestępców z Wielkiej Brytanii
z 2011 r. podaje, że na ogólną liczbę osadzonych w HMYOI Feltham w wieku
poniżej 18 lat wynoszącą 229 osób, muzułmanami były 83 osoby (36,2%), anglikanami – 31 osób (13,6%), katolikami – 42 osoby (18,4%)36. Z kolei raport z tego
samego roku z inspekcji więzienia w Warren Hill zwraca uwagę na wysoki udział
procentowy muzułmanów w praktykach religijnych (modlitwie) – ok. 50%, przy
niewielkim procencie chrześcijan różnej dominacji37.

34
Tamże, s. 111-112.
35
Tamże, s. 114-115.
36
Report on an unannounced full follow-up inspection of HMYOI Feltham (young people under
18) 18-22 July 2011 by HM Chief Inspector of Prisons, s. 109, http://www.justiceinspectorates.gov.
uk/prisons/wp-content/uploads/sites/4/2014/03/feltham2011.pdf (dostęp: 15 marca 2016).
37
Report on an unannounced full follow-up inspection of HMYOI Warren Hill, 9-13 May 2011 by
HM Chief Inspector of Prisons, s. 42, http://www.justiceinspectorates.gov.uk/prisons/wp-content/
uploads/sites/4/2014/03/warren-hill-oct-2011.pdf (dostęp: 15 marca 2016).
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3.3. Przyczyny polityczne
Badania nad ekstremistami w Wielkiej Brytanii zwracają uwagę na występujące
u nich poczucie dyskryminacji wynikające z rzeczywistego lub wyimaginowanego
doświadczenia oraz krzywdy wyrządzanej muzułmanom w skali globalnej i lokalnej. Można też mówić o silnym przekonaniu o prowadzeniu przez Zachód wojny
z islamem. Motywy polityczne organizatorów zamachów terrorystycznych ukrywane są pod pozorami religii. Widać to bardzo wyraźnie w odniesieniu do ISIS.
Niemiecka dziennikarka Petra Ramsauer podjęła próbę odpowiedzi na pytanie,
co stoi za wyjazdami młodych ludzi do Syrii lub Iraku, by walczyć i ginąć często
samobójczą śmiercią terrorysty. Podaje m.in. motywacje wyjazdu z Wiednia do Syrii
w 2014 r. szesnastoletniej Samary i piętnastoletniej Sabiny przedstawione w liście
do rodziców: „Nie szukajcie nas. Służymy Allahowi i umrzemy dla niego”38.
Arie W. Kruglanski, psycholog społeczny z University of Maryland w USA,
twierdzi, że wizja świata tzw. Państwa Islamskiego jest fascynująca dla młodych
ludzi, którzy usiłują nadać sens swojemu nieudanemu życiu, bo nie ma w niej
skomplikowanych wyborów moralnych, wszystko jest „albo czarne, albo białe”39.
Petra Ramsauer przytacza opinie osób, które z racji zawodowej miały do
czynienia z młodymi ludźmi zafascynowanymi ISIS. Powołuje się m.in. na Deeyah
Khan, urodzoną w Norwegii w pakistańskiej rodzinie brytyjską dokumentalistkę
filmową, która stwierdza, że większość z nich pochodzi z religijnych rodzin, które
doznały zderzenia z kulturą Zachodu40.
Deeyah Khan w programie Good Morning Britain próbowała wytłumaczyć,
jak się to stało, że siedemnastoletni Talha Asmal z Wielkiej Brytanii w czerwcu
2015 r. dokonał samobójczego zamachu bombowego w Iraku. Według niej powodem, dla którego młodzi ludzie dołączają do ISIS, jest to, że organizacja ta przyjmuje
z otwartymi ramionami każdego, zaspokaja potrzebę akceptacji, niezależnie, kim
się jest, jak się wygląda, jaki jest background społeczny czy ekonomiczny zgłaszającego się. Młodzi ludzie, wyjeżdżając z Europy, szukają celu i sensu swego życia.
Mają poczucie podejmowania walki w imię sprawiedliwości na świecie. Ruch ten
zaspokaja więc bardzo podstawowe potrzeby młodych ludzi. Swoją wypowiedź
D. Khan kończy stwierdzeniem: „Fakt, że ten ruch jest zdolny „sprzedawać śmierć”
młodym ludziom, pokazuje naszą niezdolność «sprzedawania im życia»”41.
38
P. Ramsauer, dz. cyt., s. 20.
39
Tamże, s. 33.
40
Tamże, s. 34.
41
Deeyah Khan, Good Morning Britain: Jihadi Suidcide, 17-year old Talha Asmal is thought to be
Britain youngest suicide bomber, www.youtube.com/watch?v=2tbUM5N6KiM (dostęp: 15 kwietnia 2016).

130

2017 - Balicki - Kryzys migracyjny w Europie.indd 130

08.05.2017 14:09:45

Radykalizacja muzułmanów w Europie – przypadek Wielkiej Brytanii

Według cytowanego wyżej Petera Naumanna, dyrektora International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, istnieje wiele różnych
przyczyn radykalizacji, ale w przypadku wyjazdu do Państwa Islamskiego decyduje
jego zdaniem poczucie bycia odrzuconym w Europie42. Ważne jest też to, że wśród
młodych ludzi podejmujących decyzję dołączenia do ISIS jest wielu konwertytów.

Wnioski
Zadaniem powyższego artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, co stanowi
przyczynę radykalizacji muzułmanów w Europie, czyli co powoduje odrzucenie
systemu wartości obejmujących wsparcie dla demokracji, praw człowieka, równości
płci, wolność wyznania, poszanowania różnorodności itd. na rzecz bardzo wąsko
pojętego w skrajnych przypadkach członkostwa w organizacji terrorystycznej
w kraju goszczącym lub dołączenia do tzw. Państwa Islamskiego.
Odpowiedź na to pytanie formułowano w aspekcie trzech czynników mogących sprzyjać radykalizacji: czynnika religijnego, uwarunkowań społecznych
oraz uwarunkowań politycznych. Czynnik religijny wydaje się bardzo ważny ze
względu na często nieudane szukanie przez młodych ludzi w odmiennej kulturze
swojej tożsamości, a odkrywanie jej w przynależności do wielkiej wspólnoty muzułmańskiej oraz w przekonaniu spełniania woli Boga. W przypadku młodych
ludzi, nawet urodzonych w Europie, ale wzrastających w domu w systemie tradycyjnych wartości swoich rodziców, praktycznie dochodzi do zderzenia dwóch
kultur, co powoduje podatność na wpływy skrajnych idei, które usprawiedliwiane
są wybiórczo wyrwanymi z kontekstu cytatami z Koranu.
Uwarunkowania społeczne to brak szans (rzeczywisty lub subiektywny)
w przypadku pierwszego czy drugiego pokolenia imigrantów, w odmiennym
środowisku kulturowym i społecznym. Nie ma wprawdzie prostego przełożenia
między statusem społecznym a radykalizacją, jednak obserwacje osób, które podejmowały działania terrorystyczne, mogą wskazywać na tzw. poczucie względnej
(subiektywnej) deprywacji.
Czynniki polityczne wykorzystujące religię polegają na tym, że dochodzi do
manipulacji młodymi ludźmi i wskutek tego ich radykalizacji w imię religii. Jednym
z takich czynników jest tworzenie silnego przekonania o złym traktowaniu przez
Zachód muzułmanów na świecie. Przekonania te mogą być wzmacniane przez
grupy czy jednostki podejmujące działania rekrutacyjne przykładami „zbrodni”

42

P. Ramsauer, dz. cyt., s. 36.
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dokonywanych przez USA w Afganistanie czy czystek etnicznych w czasie wojny
na Bałkanach. Bardzo ważnym argumentem jest także wyższość wartości prezentowanych przez świat islamu nad „bezbożną” i „niemoralną” Europą, a także misji,
jaką islam ma wobec niej. Umożliwia to skrajnym grupom, w tym terrorystycznym,
rekrutację młodych muzułmanów, zwłaszcza drugiego pokolenia, szukających
w religii swojej tożsamości.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zdecydowana większość imigrantów z krajów muzułmańskich chce w Europie prowadzić spokojne życie, należy szukać
różnych form współpracy. Należy starać się, odwołując się do ich religijności,
uświadamiać im to, co jest duchem Soboru Watykańskiego II: „człowiekiem naprawdę religijnym jest ten, który traktuje także członków innych religii jako braci
i siostry, dzieci tego samego Ojca” (DRN 5).
Aspektem sprzyjającym współpracy między chrześcijanami i muzułmanami w Europie są zmiany podejścia do innych religii. Dzięki Soborowi Watykańskiemu II nastąpiło odkrycie miejsca innych religii w planach Bożych, co
spowodowało otwarcie się Kościoła katolickiego na kontakty ze światem islamu
(Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humana). W tym pierwszym dokumencie
czytamy m.in.: „Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich, jeśli
nie zgadzamy się traktować po bratersku kogoś z ludzi na obraz Boży stworzonych.
Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec ludzi, braci, są do
tego stopnia z sobą związane, że Pismo Święte powiada: «Kto nie miłuje, nie zna
Boga» (1 J 4,8)” (DRN 5).
Obserwując obecne wydarzenia w świecie islamu, a zwłaszcza rozwój organizacji terrorystycznej roszczącej sobie miano Kalifatu, stającej się coraz bardziej
atrakcyjna dla młodzieży muzułmańskiej, warto przytoczyć słowa emerytowanego
profesora Uniwersytetu Leuven, Emilio Platii, znawcy islamu, wypowiedziane
w czasie konfliktu w Belfaście, podczas którego Wielka Brytanii narażona była
na powtarzające się krwawe zamachy terrorystyczne: „Jeśli Zachód nie zaangażuje się w dialog z umiarkowanym islamem, cały świat stanie się wielką Irlandią
Północną”43.

43
A. Leysen, Islam and Europe. Challenges and Opportunities, Lectures Forum A. & A. Leysen
2006-2007, Leuven–Brussels 2008.
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Summary
The radicalization of Muslims in Europe – the case of the UK
The European community is becoming increasingly concerned about the radicalization
of young Muslims living on our continent. While questioning European values does not
automatically mean supporting or engaging in terrorist activities, the Islamic terrorism is
closely linked with radicalization. So what is the cause of radicalization among Muslims?
The answer to this question is the task of this chapter. It consists of three main parts: the
first part looks at the Muslim community in Europe, focusing specifically on the UK,
a country that is rated as the most friendly to immigrants from Muslim countries. The
second part presents the dangerous consequences of radicalization in the form of terrorist
attacks. The task of the third part is an attempt to look at radicalization by three factors:
religion, social conditions and political conditions.
Taking into account the fact that the vast majority of immigrants from Muslim
countries want to lead a peaceful life in Europe, we should look for various forms of
cooperation. We should try appealing to their religiosity, make them aware of what is
the spirit of the Second Vatican Council: the religious human being really is this the one
who treats the members of other religions as brothers and sisters, children of the same
Father (DRN 5).
Observing the current events of the last years, and especially the emergence and
development of a terrorist organization ISIS claiming to be the Caliphate and its attractiveness for Muslim youth, it can be concluded that the dialogue with moderate Islam in
Europe and beyond is a moral obligation.
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