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Powody, które skłoniły niektórych Belgów do wstąpienia
do szeregów Zagranicznych Bojowników (2015)
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Prawdopodobnie w drodze

SPOŁECZNE PROFILE ZRADYKALIZOWANYCH
BELGÓW (2015)

Proﬁle społeczne młodych Belgów, którzy radykalizują się, są
zmienne. To nie tylko młodzież z przedmieść, urodzona w
muzułmańskiej wierze, bezrobotna lub przestępcza. Rekrutacja
odbywa się również wśród wykształconej klasy średniej, a nawet
w klasie wyższej. Chłopcy nie są jedynymi zainteresowanymi. Od
roku 2014/2015 obserwuje się rosnącą obecność młodych
dziewcząt i niepokojący odsetek nieletnich, którzy się radykalizują.

Działania Rządu Federalnego
Przykładowe działania zmierzające do
ograniczenia woli wyjazdu do Syrii lub Iraku:

Kierunki wyjazdów
Dżihadystów
69% Syria

krzyki, gestykulacja
lub ﬂagi

6% Irak
10% Pakistan

• Zmniejszenie zasiłków rodzinnych
• Konﬁskata dowodu osobistego
• Sankcje prawne. Cel jest dwojaki: zniechęcać
kandydatów do wyjazdu i karać Belgów, gdy
wracają (do 2 lat więzienia)
• Prawna możliwość utraty obywatelstwa
( szczególnie w przypadku podwójnego obywatelstwa)

Przykładowe działania służące
kontrolowaniu powrotów
• Powracający są identyﬁkowani i ewidencjonowani.
Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie: aresztowanie,
monitoring prawny, monitorowanie przez służby wywiadowcze
lub lokalną policję.

1% Bośnia
4% Jemen
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6%

7%

11%

• 96% mężczyzn
• średnia wieku 26 lat
• 40% z przedmieść
• 47% bez wykształcenia
• 50% skazanych sądownie
• 69% z obywatelstwem francuskim
• 59% miało matkę lub ojca z krajów Magrebu

Proﬁle

Proﬁl sprawców
przestępstw z
nienawiści

komentarze
w Internecie

17%

• mężczyźni 22-30 lat żyjący w
miastach średniej wielkości
• 32% zostało już skazanych za
wcześniejsze przestępstwa
• 40% ma wykształcenie średnie
• Większość zatrudnionych w
usługach i sprzedaży

* badania na 137 Dżihadystów przeprowadzone przez Sąd Francuski

Rządowy plan narodowy zapobiegający
radykalizmowi (2018)
Chronić umysły przed radykalizacją
Zacieśnić sieć wykrywania/prewencji
Zrozumienie i przewidywanie ewolucji radykalizacji
Profesjonalna pomoc na poziomie lokalnym i stała
ocena praktyk
Działania promujące brak zaangażowania

Szerzenie wartości Republiki
Przewodniki, które pomogą
wykrywać niebezpieczne zachowania

Szkoły

3 główne
obszary
prewencji:

Społeczności

Blokowanie stron internetowych
neoﬁtów
Działania edukacyjne wobec osób
już zradykalizowanych
Szerzenie wartości Republiki
przez autorytety
Obniżenie ryzyka radykalizacji
wśród więźniów

Więzienia

Przedstawione dane pochodzą z badań przeprowadzonych przez partnerów NORADICA we własnych krajach.
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osób w tym
3 Imamów

Ekstremiści
aresztowani ze
względu na
terroryzm
religijny

Po 8 wiekach pokojowej koegzystencji z islamem,
w ostatnich latach scenariusz się zmienił ...
Walka z islamskim ekstremizmem: często
mufti Yusuf Muurat, szef wspólnoty muzułmańskiej w Rumunii, ostrzegał przed radykalizacją. W 2011 roku, mówiąc o ruchu
islamskim w Rumunii oświadczył: "Widzę, jak
nasza wspólnota się rozpada. Są muzułmanie, którzy praktykują religię według
własnych zasad. Niektórzy nie akceptują
zwyczajów i tradycji swoich dziadków.
Niestety w Rumunii obserwujemy również
takie radykalne trendy ".
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osób w tym

Monitorowani
Zagraniczni
Bojownicy

32 zabitych, a
17 osób wróciło

125
osób w tym
37 zabitych, a
22 osób wróciło
do Europy

do Europy

44%

napisy/symbole w
miejscach publicznych

Dżihadystów

Przykładowe działania prewencyjne
podejmowane przez organy publiczne:
• Plany przeciwdziałania radykalizmowi w instytucjach federalnych
(Walonia i Społeczność Francuskojęzyczna, Region Brukseli, Flandria)
• Specjalne usługi prewencyjne w małych miastach i miejscowościach
• Jednorazowe inicjatywy, np. Projekty europejskie
• Prowadzenie kursów z ﬁlozoﬁi i obywatelstwa w szkołach
podstawowych i średnich ( indywidualne lub grupowe)

bezpośrednie
obelgi

6% Afghanistan
4% Mali

• Represje wobec instytucji organizujących wyjazdy do Syrii i Iraku
• Wzmacnianie organizacji strażniczych i tych, które
monitorują strony internetowe
• Walka z radykalizmem w więzieniach

Przykładowe działania zmierzające do ograniczenia
możliwości wyjazdu do Syrii i Iraku

groźby karalne

Ekspansja ruchów ekstremistycznych w
ostatnich latach: około 100 spraw dotyczy
przestępstw z nienawiści, aktów przemocy i
terrorystycznych. Służby bezpieczeństwa
oświadczyły, że istnieją rasistowskie i
antysemickie przejawy terroryzmu, ale na
dziś nie ma żadnych niebezpiecznych
aktywnych organizacji ekstremistycznych.
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Chęć przeżycia przygody

Prawdopodobnie
przebywających w Syrii

Nieudane ataki
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Chęć ucieczki od
kryminalnej przeszłości

9 Imamów

Społeczność muzułmańska w Rumunii

2017

osób w tym

100

Liczba dżihadystów
w Belgii (2017)

Terroryzm we Włoszech

Liczba przestępstw wobec (2015)

Środki podjęte przeciw
terroryzmowi przez policję (2016):
• 164,799 osób pod kontrolą
• 375 osób aresztowanych
• 686 podejrzanych na wolności
• 355 wydalonych/odrzuconych na granicy
• 1.933 osób objętych interwencją w domach
• 8 środków zapobiegawczych

W latach
2011-2015:

Radykalizm Fundacji Taiba: Ostatnio Fundacja Taiba została
wymieniona wśród ekstremistycznych instytucji islamskich w
Europie Wschodniej. W 2012 r. Dyrekcja ds. Przestępczości
Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT) przeprowadziła nalot
w centrali Taiba, w innych ośrodkach islamskich oraz
niektórych domach członkowskich tych stowarzyszeń.
Podejrzani, Rumunii i obcokrajowcy, byli zaangażowani w
radykalizację, radykalne nawracanie na islam i ich ﬁnansowanie. W tym samym roku DIICOT skonﬁskował dokumenty i
bazy danych, które można uznać za dowody w Bukareszcie,
Konstancy, Gorj, Mehedinti i Cluj.
Deklaracja szejka Omar Bakri: W 2014
roku szejk Omar Bakri, ekstremistyczny
przywódca syryjsko-islamski, żyjący w
Libanie, oświadczył, że Rumunia, Bułgaria, Hiszpania i Francja to terytoria
islamskie, ponieważ żyją w nim muzułmanie. Państwa te muszą być potępione z
powodu ich obecności wojskowej w Iraku,
Afganistanie, Syrii i za ich współpracę z
Izraelem. Minister Spraw Zagranicznych
Titus Corlăţean odpowiedział: "Rumunia
jest lojalnym sojusznikiem USA i NATO.
Rumunia to kraj gościnny, pacyﬁstyczny,
chrześcijański, który angażuje się również
w projekty walki z wszelkiego rodzaju
terroryzmem ".

• 87 Zagranicznych Bojowników (ZB) wyjechało z Włoch
• 57 ZB przypuszczalnie w strefach konﬂiktu
• 18 ZB zmarło
• 15 ZB dołączyło do Tzw. Państwa Islamskiego
• 2 ZB dołączyło do Jabat al-Nusra
• 7 przyłączyło się do innych sił opozycyjnych (wolna

armia syryjska itd.)

Polityka społeczna jako odpowiedź
na radykalizację w Polsce
Normy i Prawa

• Brak przepisów, które w sposób kompleksowy
przeciwdziałałyby dyskryminacji w różnych dziedzinach życia
• Zakaz dyskryminacji i przestępstw z nienawiści
wprowadzonych w prawie karnym (artykuł 256-257)

Poziom Rządu

• W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji:
baza danych do monitorowania rasizmu i ksenofobii
• Rzecznik Praw Obywatelskich i Polski Pełnomocnik
ds. Równego Traktowania: monitorowanie aktów
antydyskryminacyjnych
• Karta Praw Podstawowych UE nie została
w pełni wdrożona

Prewencyjne działania policji:

• Przedstawiciele ochrony praw człowieka na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zwiększenia
świadomości funkcjonariuszy policji
• Szkolenia dla funkcjonariuszy policji w celu zapobiegania
i rozpoznawania przestępstw z nienawiści
• Inicjatywy zachęcające oﬁary do zgłaszania przestępstw
z nienawiści

Działania edukacyjne:

• W szkołach
• W organizacjach pozarządowych

Włoska strategia przeciw terroryzmowi
(nie powstało jeszcze specjalne prawo)
Nadzór

PREWENCYJNE DZIAŁANIA WŁADZ

1926

Rumunia była pierwszym krajem, który uznał
terroryzm za przestępstwo i zwrócił się do ONZ o
walkę z nim na arenie międzynarodowej.

Środki zapobiegawcze
Wydalenie podejrzanych cudzoziemców i osób spoza UE

Projekt ustawy o zapobieganiu
radykalizacji i brutalnemu
ekstremizmowi (2017 r.)
Na poziomie krajowym:
• Zapobieganie radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi
• Promowanie deradykalizacji i integracji społecznej,
kulturalnej i zawodowej
• Utworzenie Narodowego Centrum Radykalizacji (CRAD)
• Powołanie komisji parlamentarnej do monitorowania
radykalizacji w szczególności kobiet i nieletnich
• Działania szkoleniowe promujące dialog międzykulturowy/międzyreligijny i zapobiegające radykalizacji postaw
adresowane do policji, sił zbrojnych, administracji więziennej, nauczycieli i menedżerów szkół i uniwersytetów

Art. 535 w sprawie zapobiegania terroryzmowi
i walki z nim (2004 r.)

1. artykuł. Terroryzm to wszelkie działania i/lub
groźby, które stanowią zagrożenie publiczne, wpływają na
bezpieczeństwo narodowe i mają następujące cechy:
• są popełniane celowo przez podmioty terrorystyczne, motywowane ekstremistycznymi koncepcjami i postawami
• Dążą do osiągnięcia konkretnych celów politycznych
• Skierowane są wobec ludzi i/lub mieniu, skupiają się na atakach
na władze publiczne, instytucje i ludność cywilną
• Stwarzają sytuacje silnie wpływającą pod względem psychologicznym na populację
Artykuł 6

• Działania przeciwko terroryzmowi są prowadzone przez
Krajowy System Zapobiegania i Przeciwdziałania Terroryzmowi (SNPCT), angażując wiele ministerstw, władz publicznych i instytucji
• Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych nie angażuje się
w zapobieganie terroryzmowi

