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OSAMA BIN LADEN AND AL-KAIDA
IN THE CONSCIOUSNESS OF THE INHABITANTS

OF THE WEST AFRICA

Wstêp

Obserwuj¹c zachowanie Afrykañczyków tu¿ po zamachach doko-
nanych na Nowy Jork zadawa³em sobie pytania, dlaczego Osama
ben Laden i al-Kaida � mimo ca³ego z³a, jakie wyrz¹dzili � s¹ tak
popularni. Czy Afrykañczycy maj¹ a¿ tak negatywn¹ opiniê o cywi-
lizacji Zachodu, jak bardzo s¹ podatni na idee g³oszone przez al-Kaidê
i pytanie najwa¿niejsze, czy mog¹ byæ zapleczem dla terrorystów?
Czy noszenie koszulek z podobizn¹ ben Ladena, umieszczanie pla-
katów z jego podobiznami, plakatów informuj¹cych o wydarzeniach
z 11 wrze�nia 2001 roku �wiadczy o identyfikacji z ideami g³oszony-
mi przez przywódcê al-Kaidy?

1 Niniejszy tekst powsta³ na bazie obserwacji i rozmów prowadzonych
w latach 2001�2007 w krajach Afryki Zachodniej (Benin, Burkina Faso, Mali,
Togo, Wybrze¿e Ko�ci S³oniowej), wykorzystano tak¿e notatki prasowe i inter-
netowe.
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Reakcja na zamachy

Powszechnie uwa¿a siê, ¿e islami�ci swoj¹ wojnê z USA rozpo-
czêli 11 wrze�nia 2001 roku. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ju¿
w lutym 1993 roku podjêto pierwsz¹ próbê zniszczenia wie¿ WTC.
Nastêpnie by³y ataki na ambasady USA w Kenii i Tanzanii, koszary
wojsk amerykañskich w Arabii Saudyjskiej czy te¿ okrêt USS �Cole�
u brzegów Jemenu. W 1998 roku ben Laden na³o¿y³ fatwê, któr¹
uzasadnia³ obecno�ci¹ wojsk USA2 w Arabii Saudyjskiej3.

Dnia 11 wrze�nia 2001 roku przebywaj¹c w Lome (Togo) by-
li�my �wiadkami ró¿nych zachowañ ludzi na wydarzenia w Nowym
Jorku. Trudno by³oby jednak stwierdziæ, ¿e zainteresowanie tym
by³o powszechne � wa¿niejsze okaza³y siê sprawy przyziemne.
W Burkinie Faso osoby maj¹ce dostêp do mediów ¿ywo komentowa-
³y zaistnia³¹ sytuacjê. Jednak uwaga, jaka by³a temu po�wiêcona,
nie by³a wiêksza, ni¿ ta, jak¹ ciesz¹ siê wa¿ne rozgrywki pi³karskie
czy te¿ doroczna parada wojskowa w Ouagadougou (31.10.2001).
Z kolei w Bamako (Mali) podjêto specjalne �rodki ostro¿no�ci wokó³
Ambasady USA. Zosta³a ona otoczona potrójnym kordonem s³u¿b
bezpieczeñstwa, by³o to pewne utrudnienie dla mieszkañców, jednak
tury�ci bez przeszkód, bez jakiejkolwiek kontroli mogli wchodziæ do
Ambasady. Mo¿na by³o odnie�æ wra¿enie, ¿e podjête �rodki bezpie-
czeñstwa, maj¹ raczej na celu zapewnienie porz¹dku wokó³ budyn-
ku Ambasady ni¿ udaremnienie potencjalnego zamachu.

Ludowy bohater

Moi rozmówcy na pytanie, dlaczego tak popularny w ich krajach
jest Osama ben Laden, czy nie zra¿a ich to, ¿e zabi³ tyle osób do�æ
zgodnie odpowiadali, ¿e co prawda, nie podoba im siê to co zrobi³4,

2 Wojska te stacjonuj¹ tam za zgod¹ w³adz saudyjskich.
3 T. Zalewski, Widmo zw¹tpienia, �Polityka� 2006, z 16.12.
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ale jest czê�ci¹ ich wspólnoty �jest muzu³maninem tak jak my�.
Twierdzili, ¿e prezentuj¹ wizerunki ben Ladena, bo podoba im siê
jego twarz. Podobne pogl¹dy przytacza dziennikarz �The Economist�
Max Rodenbeck: �¯ona jednego z tych, którzy zg³osili siê na ochotni-
ka, by zabiæ Massuda, opowiada, jak m¹¿ zareagowa³, gdy zobaczy³
ben Ladena po raz pierwszy w telewizji. � Spójrz na tê twarz, czy nie
jest piêkna? � powiedzia³. »Mia³ na my�li �wiat³o wiary roz�wietlaj¹ce
jego twarz« � zapisa³a w pamiêtniku. W tym momencie [...] w my-
�lach myli³am Osamê z moim mê¿em. Dla mê¿a ¿ywiê uczucie kocha-
j¹cej ¿ony, ale Osamê kocham jako wielkiego brata w islamie�5.

Inn¹ przyczyn¹ popularno�ci ben Ladena jest brawura, z jak¹
dokona³ aktów zniszczenia, oraz to, ¿e jest cz³owiekiem prostym
i uwielbianym przez ¿o³nierzy. Te czynniki chyba jednak nie prze-
mawiaj¹ do mieszkañców Afryki Zachodniej, poniewa¿ wiêkszo�æ
mieszkañców posiada bardzo ograniczon¹ wiedzê na jego temat. Ar-
gumentem dla Afrykañczyków jest cz³owiek silny, obroñca s³abych,
a na takiego w³a�nie kreowany jest w przekazach do nich dociera-
j¹cych. W przemówieniach ben Ladena pojawia siê czêsto motyw
zap³aty za krzywdy, kreuje siê te¿ na obroñcê Palestyñczyków. Na
znak protestu przeciwko amerykañskiemu poparciu udzielanemu
Izraelowi bojkotowa³ amerykañskie towary. Te dwa elementy jednak
nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na Afrykañczyków. Niemniej w¹tek obroñ-
cy uci�nionych przedar³ siê do ich �wiadomo�ci. Status �ciganego
dodatkowo wzmacnia to przes³anie, zmieniaj¹c je w przejaw wolno�ci.
Pewien �przewodnik� w Bamako niezadowolony z faktu, i¿ nie chcie-
li�my skorzystaæ z jego us³ug, stwierdzi³ �teraz ben Laden rz¹dzi,
pieni¹dze i w³adza dla wszystkich, przy³¹czymy siê do Arabów i zro-
bimy �wiêt¹ wojnê o wolno�æ�. By³ to jednak odosobniony przejaw
niechêci do bia³ych.

4 Niektórzy mówili to bez przekonania, raczej ze wzglêdu na �poprawno�æ
polityczn¹�, ni¿ w³asne pogl¹dy. Nie chcieli wyra¿aæ kontrowersyjnej opinii
przed Europejczykiem, innowierc¹.

5 M. Rodenbeck, G³os ich Pana, �Rzeczpospolita� 2006, z 29.04.-01.05.
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W wypowiedziach moich rozmówców mo¿na te¿ by³o spotkaæ
próby zaprzeczenia, ¿e to ben Laden jest sprawc¹ ataku. Pochodz¹cy
z Ghany sprzedawca w artisanie6 w Ouagadougou twierdzi³, ¿e �to
nie ben Laden zorganizowa³ zamach, jest przecie¿ muzu³maninem
a Koran nie ka¿e zabijaæ�7. Za zamachem �stoj¹ ¯ydzi, którzy ostrze-
gli swoich ziomków i dlatego ¿aden ¯yd nie zgin¹³, za to zginê³o
wielu muzu³manów�. Uwa¿a, ¿e ben Laden jest popularny w jego
kraju, bo funduje meczety8. W 2002 roku w Burkinie Faso mo¿na
by³o czêsto spotkaæ siê z opiniami, ¿e zamach na Nowy Jork by³
prowokacj¹ maj¹c¹ usprawiedliwiæ konieczno�æ u¿ycia si³y przez USA,
by³ te¿ prób¹ odwrócenia uwagi od problemów Palestyñczyków.

Ta zdawa³oby siê absurdalna plotka mówi¹ca o udziale ¯ydów
w ataku na WTC ma ci¹g dalszy. 23 kwietnia 2008 roku �Rzeczpo-
spolita� poda³a informacjê, ¿e zastêpca ben Ladena Ayman al-Zawa-
hiri skrytykowa³ spiskow¹ teoriê, wed³ug której to ¯ydzi stoj¹ za
atakiem z 11 wrze�nia 2001 roku, w Internecie og³osi³, ¿e to Iran
rozsiewa tego typu pog³oski9. Szyicki re¿im chce w ten sposób zdyskre-
dytowaæ �wielki sukces sunnickiej al-Kaidy jakim by³ zamach na USA�.

Jednak mimo szumu medialnego, jaki powsta³ wokó³ Osamy
ben Ladena, nie jest on najpopularniejsz¹ postaci¹ w Afryce Zachod-
niej. W przeciwieñstwie do Pakistanu, gdzie prawie po³owa miesz-

6 Stragan z rzemios³em artystycznym.
7 Wypowied� ta nie odpowiada rzeczywisto�ci, wed³ug Magdi Allama (z-ca

redaktora naczelnego �Corriere della Sera�, w 2008 roku przeszed³ z islamu na
katolicyzm) �w samej istocie religii muzu³mañskiej tkwi wielki potencja³ agresji.
Koran jest pe³en zachêt do stosowania przemocy wobec grzeszników i niewier-
nych�. Zob.: G. Górny, Konwertyta przestrzega przed islamem, �Rzeczpospolita�
2008, z 27.03.

8 Meczety, fundowane przez rz¹dy krajów znad Zatoki Perskiej oraz pry-
watne osoby, s¹ wyra�nie oznaczone, najczê�ciej na fasadzie jest napis informu-
j¹cy, kto jest fundatorem. Osobi�cie nie spotka³em ani jednego meczetu, którego
fundatorem by³by Osama ben-Laden.

9 Plotki takie zaczê³a rozsiewaæ libañska telewizja al-Manar nale¿¹ca do
bojowników szyickiego Hezbollachu. Irañskie media podchwyci³y tê plotkê i za-
czê³y j¹ powtarzaæ, Zob.: M. Zawadzki, Zastêpca ben Ladena: Iran szkaluje al
Kaidê, �Gazeta Wyborcza� 2008, z 24.04.
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kañców sympatyzuje z przywódc¹ al-Kaidy Osam¹ ben Ladenem
(bardziej ceni¹ tylko nie¿yj¹c¹ by³¹ premier Benazir Bhutto)10.
W Afryce Zachodniej jednak mimo wszystko o wiele popularniejszy
jest Bob Marley11, za� spo�ród polityków Thomas Sankara, który
wyrós³ na herosa ponadpañstwowego12 . W ka¿dym pañstwie tego
regionu (z wyj¹tkiem Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej, które podzielone jest
na dwie czê�ci) oczywi�cie do�æ popularny jest aktualny prezydent.

Krzysztof Mroziewicz w rozmowie z Markiem Twarogiem na
pytanie: �po co ben Laden funkcjonuje w �wiadomo�ci �wiata?�
Odpowiada: �W �wiecie, gdzie personifikacja z³a jest tak bardzo
potrzebna (potrzebna jest zw³aszcza Amerykanom), istnienie kogo�
takiego jak ben Laden jest niezbêdne. On jest ikon¹, potrzebn¹
zarówno do zjednoczenia wokó³ niej ludzi, jak dla biznesu. Koszulki
z jego wizerunkiem �wietnie siê sprzedaj¹�13.

Osama ben Laden w afrykañskiej ikonografii

Po zamachu na WTC podobizny Osamy ben Ladena mo¿na spo-
tkaæ w wielu sytuacjach, najbardziej rzucaj¹ siê w oczy naklejki na
pojazdach mechanicznych oraz koszulki noszone przez ludzi w ró¿-
nym wieku. Natomiast mniej widoczne s¹ zegarki, apaszki, kalen-
darze i plakaty, te dwie ostatnie formy najczê�ciej mo¿na zobaczyæ
w prywatnych domach czy te¿ sklepach. Do 2004 roku pami¹tki
z ben Ladenem mo¿na by³o kupiæ nie tylko w du¿ych miastach, ale
tak¿e na targach nawet w bardzo ma³ych miejscowo�ciach. Pó�niej
nast¹pi³o nasycenie rynku i stopniowy spadek zainteresowania po-
staci¹ ben Ladena. Ten spadek zainteresowania podyktowany jest
zapewne jego mniejsz¹ aktywno�ci¹ a co za tym idzie obecno�ci¹

10 W.J., W Pakistanie Osama ben Laden popularniejszy ni¿ prezydent, �Ga-
zeta Wyborcza� 2007, z 13.09.

11 Osobnym problemem jest ³¹czenie Boba Marleya z islamem.
12 Przywódca Burkiny Faso, który zgin¹³ w wyniku zamachu stanu.
13 �Dziennik Zachodni� 2006, z 27.01.
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w mediach. Afrykañczycy bardzo lubi¹ s³uchaæ radia14, s³ysz¹c czê-
sto o ben Ladenie jako o cz³owieku silnym, który �rzuci³ Amerykê na
kolana� uwa¿ali go za wa¿n¹ postaæ, w momencie kiedy nie pojawia-
j¹ siê o nim informacje jego popularno�æ w spo³eczeñstwie siê zmniej-
szy³a. W 2007 roku trudno ju¿ by³o znale�æ osoby nosz¹ce koszulki
z jego podobizn¹. Pozosta³y nieliczne ju¿ naklejki na pojazdach
mechanicznych.

Noszenie na koszulach czy przyklejanie naklejek przedstawiaj¹-
cych pewne symbole, wizerunki czy te¿ napisy jest swego rodzaju
deklaracj¹15. Mo¿na wiêc domniemywaæ, ¿e osoba nosz¹ca wizeru-
nek znanej postaci identyfikuje siê z ni¹, jej pogl¹dami i czynami.
Podró¿uj¹cemu po Afryce Zachodniej (po 2001 roku) rzucaj¹ siê
w oczy podobizny ben Ladena noszone na koszulkach, umieszczane
na kalendarzach, plakatach czy te¿ naklejane na samochodach.

Zreszt¹ sami mieszkañcy Burkiny Faso zauwa¿ali (w 2002 roku),
¿e wielu muzu³manów nosi³o koszule z wizerunkiem ben Ladena.
Na pytanie, �czy dla muzu³manów jest to bardzo wa¿ne? Odpowia-
dali �Tak, dla mnie i dla moich ¿on jest on wa¿ny. Osama ben Laden
jest bardzo wa¿ny dla muzu³manów�16. Ten sam rozmówca kiedy po
raz kolejny zosta³ chrze�cijaninem bagatelizowa³ tê wypowied�17.

14 Gazety s¹ mniej popularne, poniewa¿ za nie trzeba p³aciæ (kiedy radio
raz kupione, mo¿e d³ugo s³u¿yæ), powa¿niejszym problemem jest jednak analfa-
betyzm.

15 Wykorzystuj¹ to ró¿ne partie polityczne, szczególnie w okresie przedwy-
borczym. Tego typu reklama jest bardzo trwa³a, bowiem dla wielu mieszkañców
Afryki Zachodniej taki prezent jest czasem jedyn¹ mo¿liwo�ci¹ pozyskania no-
wego stroju.

16 Informator Samuel Sawadogo.
17 Informator w 2002 roku tak wyra¿a³ siê o wyznawanej przez siebie

religii: �Do lat 80. by³em muzu³maninem, a w roku 1980 zmieni³em religiê na
protestanck¹ i przyj¹³em imiê Samuel. Ale w roku 1998 wróci³em znów do
religii muzu³mañskiej�. Przyczyn¹ przej�cia na islam by³a chêæ posiadania dru-
giej ¿ony, przesta³ wtedy prowadziæ pijalniê �La buvet�, gdzie sprzedawa³ miê-
dzy innymi alkohol. W 2006 roku ponownie zosta³ chrze�cijaninem i prowadzi³
pijalniê, w której sprzedawa³ alkohol, drugiej ¿ony nie oddali³. W 2008 roku
znowu zadeklarowa³ siê jako muzu³manin, jednak nie zamkn¹³ pijalni.
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Na pytanie dlaczego jest tak wiele naklejek (autobusy, ciê¿arówki,
samochody osobowe a nawet motorowery) z podobizn¹ ben Ladena
informator odpowiada �Osama ben Laden jest wyznawc¹ religii
muzu³mañskiej, wiêc wszyscy go pozdrawiaj¹. Dla muzu³manów jest
to bardzo wa¿ne�. Po chwili jednak dodaje, �ale je�li chodzi o pro-
testantów i katolików, to nie nosz¹ plakietek, poniewa¿ go nie po-
zdrawiaj¹�18.

Inny informator uwa¿a, ¿e du¿a ilo�æ naklejek z podobiznami
ben Ladena wynika ze zmian, jakie zachodz¹ w ich ¿yciu: �Jest to
nowoczesne ¿ycie. Mówi siê o nim w radiu, telewizji. A wiêc inni,
którzy s¹ muzu³manami, Arabowie interesuj¹ siê nim. To nowocze-
sne (wspó³czesne) ¿ycie�. Konkretyzuj¹c co jego w³asny lud (w ro-
dzinnej miejscowo�ci informatora) my�li o ben Ladenie mia³ jednak
problem z odpowiedzi¹: �Jest to bardzo trudne pytanie. Je�li chodzi
o mnie, nie mam potrzeby rozmawiania o terrory�cie. Nawet nie
potrzebujê jego nalepki. Je�li naprawdê jest terroryst¹, ja go nie
lubiê. Ale nie wiem, co mieszkañcy Burkiny my�l¹ na ten temat�19.
Stwierdzenie �nie mam potrzeby rozmawiania o terrory�cie� czy te¿
�nie potrzebujê jego nalepki� jest o tyle interesuj¹ce, ¿e wypowiada
je gorliwy muzu³manin, który do�æ wyra�nie dystansuje siê od po-
czynañ al-Kaidy. Mo¿e to jednak wynikaæ z poprawno�ci politycznej
rozmówcy.

Informatorzy nie s¹ zgodni co do roli przemocy w islamie, domi-
nuje raczej potêpienie aktów terroru. Trudno te¿ im sprecyzowaæ
dlaczego ben Laden zosta³ terroryst¹. �To nie jest religia. W religii
mówi siê o Bogu, a on (ben Laden) zabija. To nie jest sprawa religii.
Byæ mo¿e to problem ekonomiczny. Potrzebuje pieniêdzy, potrzebuje
dóbr. [�] Dla mnie nie jest to problem religijny. W jego grupie mog¹
byæ ludzie ró¿nych narodowo�ci: Francuzi, Amerykanie. Wiêc nie
jest to problem religijny�20. Wiêkszo�æ spo�ród rozmówców uwa¿a,

18 Informator Samuel Sawadogo.
19 Informator Adam Sawadogo.
20 Ibidem.
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¿e aktów terroru mog¹ dokonywaæ muzu³manie i chrze�cijanie, po-
niewa¿ ��li ludzie s¹ w�ród muzu³manów i w�ród Europejczyków�.
Jeden z rozmówców potwierdzaj¹c, ¿e �li ludzie mog¹ byæ wszêdzie,
doda³ rzecz ciekaw¹ �islam wcale nie jest dobry dla Afryki, Afrykañ-
czycy powinni i�æ w³asn¹ drog¹, powinni wróciæ do korzeni�21.

Nale¿y zadaæ pytanie, czy noszenie koszulki z wizerunkiem ben
Ladena, wieszanie w domach plakatów z zamachami terrorystyczny-
mi dokonanymi przez al-Kaidê �wiadczy o popieraniu terroryzmu?
Odpowied� pozytywna by³aby zbyt du¿ym uproszczeniem. Niew¹t-
pliwie s¹ ludzie, którzy z pewn¹ satysfakcj¹ patrzyli na wydarzenia
z 11 wrze�nia 2001 roku, jest to jednak nieliczna grupa. Spo�ród
materia³ów reklamuj¹cych al-Kaidê najszybciej pojawi³y siê plakaty,
któr¹ s¹ popularn¹ w Afryce Zachodniej form¹ przekazywania wia-
domo�ci. W spo³eczno�ciach, gdzie dominuj¹ analfabeci, najlepsz¹
form¹ przekazu informacji jest obraz, dlatego na plakatach ma³o
jest tekstu, co wynika zreszt¹ z samej jego idei. Informacja przeka-
zana przez radio jest ulotna, natomiast plakat powieszony na �cia-
nie d³ugo bêdzie przypomina³ o tych wydarzeniach.

Koszulki zaczêto nosiæ, bo pojawi³y siê na rynku, kto� wylanso-
wa³ modê na ben Ladena, niekoniecznie w powodów ideologicznych
(walki islamu ze �wiatem Zachodu). Czê�æ zainteresowanych kupo-
wa³a koszulki z ben Ladenem, bo chcieli identyfikowaæ siê z siln¹
postaci¹ a czê�æ ze wzglêdu na panuj¹cy trend. Wielu spo�ród nosz¹-
cych owe koszulki mia³o do�æ mgliste pojêcie o ben Ladenie, niektó-
rzy wrêcz nie kojarzyli go z wydarzeniami w Nowym Jorku, jeszcze
inni nic na ten temat nie wiedzieli. Podobna sytuacja jest ze wspo-
mnianymi ju¿ koszulkami reklamuj¹cymi partie polityczne, s¹ roz-
dawane22, a czêsto nosz¹ je ludzie nie interesuj¹cy siê polityk¹.
Gdyby dos³ownie przyj¹æ, ¿e obraz na koszulce jest deklaracj¹ no-
sz¹cego, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e mieszkanka Pobe-Mengao jest

21 Informator Modibo Diara.
22 Zdarza siê te¿, ¿e wbrew woli partii s¹ sprzedawane.
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kibicem reprezentacji Polski. W rzeczywisto�ci wspomniana kobieta
nic nie wie o istnieniu Polski a koszulkê z napisem POLSKA
i du¿ym or³em otrzyma³a z Caritasu przy parafii w Djibo.

Czy tylko muzu³manie nosz¹ koszulki z podobizn¹ Osamy ben
Ladena? Oczywi�cie dominuj¹ muzu³manie (¿adna z osób nosz¹cych
takie koszulki nie zadeklarowa³a siê jako chrze�cijanin). Informato-
rzy wyra�nie podkre�laj¹, ¿e du¿a ilo�æ podobizn ben Ladena (na-
klejki, koszulki) wynika z faktu, ¿e �jest tutaj wielu muzu³manów,
ben Laden jest równie¿ muzu³maninem i dlatego (wspó³wyznawcy)
nosz¹ jego koszulki�23 identyfikowanie siê z siln¹ postaci¹ dotyczy
nie tylko ben Ladena, na rynku mo¿na spotkaæ plakaty wychwala-
j¹ce czyny Saddama Husajna, a nawet lokalnych w³adców tradycyj-
nych. Dlatego te¿ w�ród osób nosz¹cych koszulki z przywódc¹ al-
Kaidy s¹ wyznawcy religii tradycyjnych.

Zadziwiaj¹ca by³a szybko�æ dzia³ania twórców swoistego rodzaju
�materia³ów reklamowych� pokazuj¹cych atak na Nowy Jork. Nie
mam wiedzy na temat zorganizowanych grup kieruj¹cych populary-
zacj¹ dzia³añ al-Kaidy, niemniej mo¿na jednak podejrzewaæ, ¿e ko-
mu� na tym zale¿a³o. Kalendarz na 2002 rok z wizerunkiem ben
Ladena mo¿na by³o ju¿ kupiæ w Bamako w trzy tygodnie po zama-
chu � zadziwiaj¹ca szybko�æ jak na warunki afrykañskie. Wiêkszo�æ
tego typu plakatów produkowana jest w Nigerii, czêsto wykorzystu-
je siê ilustracje zamieszczane w Zachodnich czasopismach.

Oryginalne materia³y filmowe czy te¿ zdjêcia przedstawiaj¹ ben
Ladena poruszaj¹cego siê pieszo, jednak na koszulkach czy te¿
naklejkach przedstawiany jest na wielb³¹dzie. Wed³ug informatorów
spowodowane jest to tym, ¿e wielb³¹d jest bardzo wa¿nym zwierzê-
ciem dla Arabów, �¿yj¹ z niego�. Umieszczenie ben Ladena na wiel-
b³¹dzie pokazuje jego pochodzenie (z Arabii Saudyjskiej), ale ma
tak¿e uczyniæ go bli¿szym szczególnie dla ludów pasterskich. Innym
atrybutem ben Ladena jest samolot, czyli jego narzêdzie walki.

23 Informator Pasqual Konfe.
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Osama ben Laden jest nie tylko popularny w Afryce Zachodniej,
równie¿ w Europie jego wizerunek wykorzystywano w handlu czy
te¿ do celów walki politycznej. Jesieni¹ 2004 roku pojawi³y siê
w paryskich butikach �lalki wojenne� przedstawiaj¹ce miêdzy inny-
mi ben Ladena i Husajna, produkowane s¹ w Chinach, dystrybucj¹
na terenie Francji kierowa³ Pakistañczyk24. W Nowym Jorku w Strefie
Zero handlowano pami¹tkami po tragedii. Na internetowych au-
kcjach znalaz³y siê �nieocenzurowane� zdjêcia ofiar albo nagrania
ich ostatnich rozmów25. Palestyñczyk mieszkaj¹cy w Syrii wys³a³ do
swojego przyjaciela SMS-a z obrazkiem ilustruj¹cym atak samolo-
tów na wie¿e26. Podobizny ben Ladena by³y te¿ wykorzystywane
 w reklamie. W Czechach � jak informowa³y �Newsweek� i �Rzecz-
pospolita� � w trakcie kampanii wyborczej w 2004 roku pojawi³y siê
billboardy z ben Ladenem, ich autorem by³ grafik � twórca komik-
sów politycznych � Sztiepan Maresz. Nawi¹zuj¹c do s³ów ówczesne-
go premiera Czech �Szczerze tak my�lê; jestem socjaldemokrat¹
� Stanislav Gross�, które wraz z jego podobizn¹ znalaz³y siê na
billboardach. Stworzy³ parodiê tej reklamy: podobiznê ben Ladena
opatrzy³ napisem �I ja szczerze tak my�lê�. Billboard z t¹ reklam¹
wisia³ tylko dwa dni27.

Wnioski

Pomimo prób powstrzymania rozwoju fundamentalizmu islam-
skiego, wiele �wiadczy o gwa³townym jego rozwoju w Afryce. Wed³ug
niektórych obserwatorów Afryka powoli zamienia siê w gniazdo
fundamentalizmu. Dla globalnych organizacji terrorystycznych (ta-

24 G. Dobiecki, Lalki terrorystki, �Rzeczpospolita� 2004, z 07.10.
25 T. Zachurski, Jarmark pamiêci, �Newsweek� 2003, z 14.09.
26 M. Kubicki, Wstrz¹s i rewan¿, �Newsweek� 2001, z 23.09.
27 ¯art, Reklama, �Newsweek� 2004, z 14.11; I. R., Szczero�æ z bilboardu,

�Rzeczpospolita� 2004, z 03.11.
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kich jak al-Kaida) staje siê ona poligonem (zamachy na ambasady
USA) i �ród³em dochodów. Fundamentalistyczne nurty islamskie
ujawniaj¹ siê g³ównie w zsekularyzowanych i zeuropeizowanych kra-
jach (np. Algieria). W chwili obecnej nie ma ¿adnych dowodów na
istnienie struktur al-Kaidy w Afryce Zachodniej, wyj¹tkiem mog¹
byæ Sierra Leone i Gwinea Bissau28.

Stosunek mieszkañców Afryki Zachodniej do ben Ladena i al-
Kaidy najlepiej chyba oddaje scenariusz filmu, jaki przys³a³a na
konkurs og³oszony w USA re¿yser z Burkiny Faso pani Ouedraogo.
Konkurs nawi¹zywa³ do wydarzeñ w Nowym Jorku, nale¿a³o prze-
s³aæ scenariusz filmu, który trwa³by 11 minut, 9 sekund i 1 klatka.
Wspomniana pani Ouedraogo w swoim scenariuszu pokaza³a dwóch
ch³opców, którzy s³yszeli, ¿e jest nagroda za podanie informacji
o miejscu pobytu ben Ladena. Bêd¹c na targu zauwa¿yli mê¿czyznê
podobnego do poszukiwanego terrorysty, zaczêli go �ledziæ maj¹c
nadziejê na nagrodê. Zasadnicza czê�æ filmu opowiada o tym, w jaki
sposób wykorzystaj¹ otrzymane pieni¹dze. Sama postaæ ben Lade-
na, ani to czego dokona³a kierowana przez niego organizacja, nie
interesuje ich, najwa¿niejsze s¹ pieni¹dze, które mog¹ zmieniæ los
ch³opców i ich ubogich rodzin.

BIBLIOGRAFIA

Dobiecki G., Lalki terrorystki, �Rzeczpospolita� 2004, z 07.10.
�Dziennik Zachodni� 2006, z 27.01.
Górny G., Konwertyta przestrzega przed islamem, �Rzeczpospolita� 2008,

z 27.03.
I.R., Szczero�æ z bilboardu, �Rzeczpospolita� 2004, z 03.11.
Kubicki M., Wstrz¹s i rewan¿, �Newsweek� 2001, z 23.09.
Rodenbeck M., G³os ich Pana, �Rzeczpospolita� 2006, z 29.04.-01.05.
W.J., W Pakistanie Osama ben Laden popularniejszy ni¿ prezydent, �Gazeta

Wyborcza� 2007, z 13.09.

28 A. Zwoliñski, Duchy Afryki, Kraków 2007, s. 166.



286 Lucjan Buchalik

Zachurski T., Jarmark pamiêci, �Newsweek� 2003, z 14.09.
Zalewski T., Widmo zw¹tpienia, �Polityka� 2006, z 16.12.
Zawadzki M., Zastêpca ben Ladena: Iran szkaluje al Kaidê, �Gazeta Wybor-

cza� 2008, z 24.04.
Zwoliñski A., Duchy Afryki, Kraków 2007.
¯art, Reklama, �Newsweek� 2004, z 14.11.

OSAMA BIN LADEN AND AL-KAIDA
IN THE CONSCIOUSNESS

OF THE INHABITANTS OF THE WEST AFRICA

SUMMARY

The author of the article put the question about the cause of the
popularity of the Osama bin Laden and Al-Kaida in Africa. He
wonders if Africans are susceptible to the ideas preached by Al-Kaida,
would they be the supporters of the terrorists? Wearing t-shirts and
hanging posters with the likeness of bin Laden shows the identifi-
cation with the ideas preaching by Al-Kaida.

Africans, mostly Muslims, are not discouraged that Osama bin
Laden is guilty of the death of thousands of people. They emphasize
in unison that he is the part of the Muslim community, �he is
a Muslim the same as we are�. For Africans, of very important value
is the person who is strong and who protects the weakest and that
is exactly how the image of Osama bin Laden is created for people.
In the utterances of some people we can also find the effort to deny
that Osama bin Laden could be the culprit of the attacks �that is
not bin Laden who organized the assassination, he is Muslim and
Koran tells us not to kill�.

After the WTC attack the likeness of bin Laden appeared on
a mass scale in Africa. It was possible to meet it in many situations.
The most obvious examples being the stickers on vehicles and
t-shirts worn by people of different ages. Less visible were the watches,
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scarf, calendars and posters. In spite of the mass media hype that
sprung up around the Osama bin Laden, he is not the most popular
person in the West Africa. For example, Bob Marley or Thomas
Sankara are more popular.

Wearing the t-shirts or pasting the stickers showing certain
symbols, images or inscriptions are some kind of declaration.
It would be too great, a simplification to say that wearing the t-shirt
with Obama bin Laden is likely to identify with his actions. Some
people have very little concept about him, and the shirts that they
are wearing are only the fashion and the popularity of the person.
The inhabitants of Burkina Faso clearly emphasize that the nume-
rous copies of the likeness of Osama bin Laden result from the fact
that �here are many Muslims and bin Laden is also a Muslim, that�s
why they wear his t-shirts�. The identification with the strong figu-
re does not apply only to bin Laden. In the market is possible to
find posters which praise the deeds of Saddam Hussein and local
traditional chiefs.

Osama bin Laden is also very popular in other continents so his
popularity in Africa is not surprising. His popularity doesn�t mean
that Africans are more susceptible to support terrorism than people
from the other part of the world. Nowadays, there is no evidence for
the existence of the structure of Al-Kaida in the West of Africa, with
the possible exception of Sierra Leone and Guinea Bissau.


