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Streszczenie

Artykuł dotyczy tematu hisb utworzonych w północnej Nigerii po wprowadzeniu mu-
zułmańskiego prawa karnego w 2000 roku. Główną rolą hisby jest zapewnianie przestrze-
gania szari’atu wśród muzułmanów oraz informowanie o naruszeniach prawa. Ich człon-
kowie starają się egzekwować nowe zasady zachowania, np. dress code dla kobiet oraz
prohibicję alkoholową. Próbuja również wprowadzać segregację płci w transporcie pu-
blicznym. Operacje przeprowadzane przez hisby wzbudzają kontrowersje. Dochodziło do
wielu przypadków nadużyć ze strony hisb. Ich członkowie wykonywali chłostę podejrza-
nych zamiast oddawać ich w ręce policji oraz zmuszali kobiety do zsiadania z pojaz-
dów prowadzonych przez mężczyzn. Artykuł prezentuje instytucję hisby jako ważny ele-
ment profilaktyki społecznej i resocjalizacji w kontekście kulturowym współczesnej Ni-
gerii.
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Institution of Hisbah in Northern Nigeria
Abstract

The article discusses the phenomenon of hisbahs established in Northern Nigeria after
the introduction of Sharia criminal law, in 2000. The main role of hisbah is to ensure the com-
pliance with Sharia law among Muslims, and to report any breaches of law. Hisbah members’
aim is to enforce new rules of behaviour, e.g. a new dress code for women or alcohol prohibi-
tion. Moreover, they strive to impose sex segregation in public transport. Hisbah’s operations
have sparked major controversies, with a number of abuse cases being reported. Instead of
surrendering suspects to the police forces, Hisbah members ordered their punishment by
caning. They also forced women to take vehicles with men drivers. The article presents the
institution of hisbah as an important element of social prevention and rehabilitation in the
cultural context of today’s Nigeria.

Key words: hisbah, Northern Nigeria, Sharia, law, Islam

W 1999 r. Nigeria powróciła do demokratycznych rządów cywilnych.
W północnej części kraju, zamieszkanej przez muzułmanów, rozpoczę-
ła się wówczas dyskusja o wprowadzeniu pełnego szari’atu. Do tej pory
przepisy wynikające z religii muzułmańskiej obowiązywały jedynie w za-
kresie spraw cywilnych. W 2000 r. w dwunastu muzułmańskich stanach
północnej Nigerii wprowadzono szari’at w zakresie prawa karnego. Po-
nowne wdrożenie prawa religijnego wiązało się koniecznością powołania
nowych instytucji. Jedną z nich była hisba, której zadaniem było umac-
nianie wiary w społeczeństwie oraz propagowanie właściwych zachowań.
Hisby w Nigerii spełniają szereg funkcji o charakterze profilaktycznym
oraz resocjalizacyjnym. Zajmują się przede wszystkim zwalczaniem ta-
kich problemów społecznych jak alkoholizm, prostytucja i hazard.

Geneza instytucji hisby

Hisba jest organizacją kontrolno-rewizyjną o charakterze religijnym
w społeczeństwach muzułmańskich. Samo słowo hisba pochodzi od arab-
skiego rdzenia h-s-b i oznacza „liczenie, mierzenie”. Według niektórych
badaczy jej źródeł należy szukać w starożytnej Europie, gdzie istniał urząd
agoronomosa (w Grecji) oraz edyla (w Cesarstwie Rzymskim) (Hamdani
2008: 92). Początki instytucji hisby w świecie muzułmańskim wiążą się
z działalnością inspektora pracującego na bazarze zwanego sahib as-suk.
Do jego obowiązków należała między innymi kontrola wag i miar stoso-
wanych w transakcjach handlowych, pilnowanie, aby nie używano fałszy-
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wych monet oraz nadzorowanie stanu łaźni publicznych. Ponadto patrolo-
wał wieczorami ulice i zapobiegał popełnianiu takich przestępstw jak kra-
dzieże, włamania czy morderstwa. Pod koniec IX w. zakres obowiązków
inspektora, nazywanego od tej pory muhtasibem, rozszerzył się. Zaczął
on również regulować szereg spraw związanych ze sferą religijną. Zada-
nia muhtasiba określono jako „wdrażanie tego, co właściwe, a zabrania-
nie tego co nieprawe”. Abbas Hamdani tłumaczy nowe zadania muhtasiba
nieefektywnością policji oraz sędziów w zmieniającej się rzeczywistości.
Bazar był miejscem, w którym mogło dochodzić do łamania prawa i za-
kłócania porządku publicznego. Skuteczność muhtasiba wypływała z fak-
tu, że łączył on w sobie funkcję oskarżyciela, świadka i sędziego. W nie-
których przypadkach mógł również osobiście wymierzyć karę (Hamda-
ni 2008: 94).

Za pierwszego muhtasiba uważano samego proroka Muhammada.
Z wielu przekazów dowiadujemy się, że miał on zwyczaj pouczać napo-
tkanych ludzi o niezgodności ich postępowania z wolą Boga. Później tę
funkcję pełniło czterech Kalifów Sprawiedliwych. Kalif Umar Ibn al-Chat-
tab (ok. 581–644) wyznaczył do tego celu specjalnego urzędnika. Zorga-
nizowana instytucja powstała w czasie panowania abbasydzkiego kalifa
Al-Mansura (754–775). Na czele tej pierwszej hisby stanął Abu Zakarijja
Jahja Ibn Abd Allah (Bury, Kasprzak 2007: 184). Pierwszy muhtasib miał
do swojej dyspozycji pomocnika (arif ) i zaufanego agenta (amin) (Khan
1982: 136). W niektórych okresach istnienia kalifatu pełnił również ro-
lę sędziego. W innych z kolei ta sama osoba kierowała zarówno policją
(szurta), jak i hisbą (Bury, Kasprzak 2007: 185).

Muhtasib posiadał szerokie uprawnienia w kwestiach ekonomicz-
nych. Regulował produkcję oraz gromadzenie zapasów dóbr, zwłaszcza
pożywienia. W razie niedoborów żywności miał za zadanie wpłynąć na
kupców, aby sprzedali swoje zapasy. Ponadto zwracał uwagę, czy trans-
akcje są realizowane publicznie, ponieważ tylko przejrzystość zapewnia-
ła, że ceny pozostaną na odpowiednim poziomie. Muhtasib dbał rów-
nież, aby każdy, kto chce rozpocząć działalność handlową, nie napoty-
kał nieuzasadnionych utrudnień. Miał również chronić wiejskich dostaw-
ców, którzy często byli oszukiwani przez miejskich handlarzy wykorzy-
stujących ich niewiedzę na temat cen w miastach. W Tunisie zapewnia-
no rolnikom zakwaterowanie przez kilka dni, aby mogli dokonać roze-
znania i sprzedać swoje produkty po uczciwej cenie. Eliminowano rów-
nież zbędnych pośredników, którzy nienaturalnie zawyżali cenę. W celu
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ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją muhtasib mógł
na przykład zmusić producenta do podniesienia zbyt niskiej ceny. Muh-
tasib ograniczał również innowacje w gospodarce, jeśli ich wprowadze-
nie naraziłoby ludzi na utratę zatrudnienia. Urzędnik mógł wymagać, aby
były one wprowadzane stopniowo, tak by pracownicy mogli znaleźć in-
ne zajęcie. Muhtasib nakładał też kary na tych, którzy ukrywali wady
sprzedawanych produktów. Urzędnik kontrolował nie tylko ceny towarów,
ale również mógł rozstrzygać konflikt w kwestii wynagrodzenia za wy-
konaną usługę. Mogła się do niego zgłosić osoba, która zleciła wykona-
nie pracy i była niezadowolona z jej efektów. Muhtasib wpływał wów-
czas na rzemieślnika, aby wywiązał się ze swoich zobowiązań lub zwró-
cił zapłatę. Zdarzało się również, że rzemieślnik żądał zbyt dużego wy-
nagrodzenia za swoją pracę. W takim przypadku muhtasib namawiał go,
aby przystał na płacę, jaką otrzymują inni wytwórcy za podobną usługę
(Khan 1982: 141–147).

Muhtasibem mógł zostać wolny mężczyzna, którego uważano za pra-
wego. Musiał cechować się przenikliwością umysłu i posiadać odpowied-
ni status społeczny. Jego obowiązkiem była znajomość prawa szari’atu
oraz zwyczajów swojej społeczności. Oprócz wiedzy (ilm) wymagano od
muhtasiba cierpliwości (sabr) i uprzejmości (rifq), które były niezbędne
w czasie interwencji. Istniały również wymagania, co do wyglądu urzędni-
ka. Musiał on mieć przyciętą brodę, usuwać owłosienie pod pachami oraz
w miejscach intymnych, regularnie skracać paznokcie, a także perfumo-
wać się piżmem. Nakazy te wynikały z zasad religii muzułmańskiej (Bury,
Kasprzak 2007: 187).

Muhtasib zazwyczaj reagował tylko na przestępstwa, które popełnia-
no publicznie. Nie mógł wypytywać o styl życia lub zachowanie ludzi,
których podejrzewał o popełnianie wykroczeń. Islam zakazuje bowiem
szpiegowania (tadżassus). Interwencja muhtasiba miała ściśle określo-
ne etapy. Po rozpoznaniu czynu, uznanego przez islam za niewłaściwy,
muhtasib w łagodny sposób pouczał sprawcę. Jeśli nie odnosiło to po-
żądanego skutku, należało w bardziej zdecydowany sposób napomnieć
osobę dopuszczającą się występku. W niektórych przypadkach muhta-
sib podejmował działania mające na celu niedopuszczenie do kolejnych
wykroczeń. Kolejnym etapem było zastraszenie sprawcy, aczkolwiek i tu
muhtasib musiał zachować umiar. Użycie siły w czasie interwencji było
dopuszczalne tylko wtedy, jeśli ma na celu powstrzymanie od dalszego
popełniania przestępstw. Zastosowanie broni palnej było dozwolone tyl-
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ko wówczas, gdy zachodziło niebezpieczeństwo wybuchu walk ulicznych
między hisbą a osobami wspierającymi sprawcę przestępstwa (Bury, Ka-
sprzak 2007: 187).

Powstanie hisb w północnej Nigerii

Jak pokazuje Murray Last dążenie do wprowadzenia szari’atu
w przypadku północnej Nigerii należy widzieć jako sposób na radzenie so-
bie z niepokojem na poziomie fizycznym oraz duchowym. Poczucie zagro-
żenia pojawia się w tym muzułmańskim społeczeństwie w reakcji na szyb-
kie zmiany cywilizacyjne. Problem ten jest szczególnie widoczny w du-
żych ośrodkach, do których napływa ludność wiejska. Wraz z końcem epo-
ki kolonialnej upadły dawne mechanizmy kontroli społecznej, między in-
nymi w postaci siatki informatorów, którą dysponował emir. Poczucie ano-
nimowości i niepewność związane z życiem w wielkim mieście rodzą nie-
pokój oraz ożywiają nastroje millenarystyczne. Współczesne zagrożenia
są odczytywane jako zapowiedź nadciągającej apokalipsy. W przeszłości
pod wpływem takich nastrojów hausańscy muzułmanie emigrowali w kie-
runku Mekki. Dzisiejsi wyznawcy islamu w Nigerii również mogą czuć
się zobowiązani do przygotowania się na przyjście Mahdiego, ale mani-
festują to w inny sposób — poprzez branie czynnego udziału w naprawie
społeczeństwa zgodnie z wymaganiami islamu. Okazywanie pobożności
ma również na celu zdobycie przychylności Allaha i skłonienie go do in-
terwencji dla dobra ludzi. W takich warunkach zaangażowanie religijne
przestaje być sprawą jednostek i pojawia się potrzeba kontrolowania za-
chowania innych członków ummy, czyli wspólnoty wiernych. Możliwości
takich działań dostarcza na przykład zorganizowana struktura, jaką jest
hisba (Last 2008).

Organizowanie hisb w poszczególnych stanach północnej Nigerii roz-
poczęło się jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem szari’atu. W stanie
Zamfara powstała sformalizowana hisba. Utworzono tam także wyspe-
cjalizowaną agencję zajmującą się edukacją w kwestiach religijnych. Na
kolejną instytucję nałożono obowiązek zbierania jałmużny oraz dystry-
buowania jej wśród biednych. Rada złożona z uczonych muzułmańskich
miała doradzać rządowi stanowemu w zakresie planowanych zmian w pra-
wie. Koordynację działań nowych instytucji powierzono Ministerstwu ds.
Religii (Sani 2006).



144 Agnieszka Bałdyga

W Kano, największym mieście północnej Nigerii, władze stanowe
początkowo nie angażowały się w tworzenie hisb i powstawały one spon-
tanicznie, z inicjatywy samych obywateli. Po niepokojących doniesieniach
o nadużyciach ze strony ich członków politycy postanowili przejąć nad ni-
mi kontrolę. Wprowadzono bardziej restrykcyjne kryteria, które musieli
spełniać kandydaci do hisb. Nieprzyjęcie w szeregi tej instytucji postrze-
gano jako obrazę oraz próbę zawłaszczenia hisb przez władze stanowe,
które postrzegano jako niewystarczająco zaangażowane we wprowadzanie
szari’atu. Doprowadziło to do rozłamu i wydzielenia się niezależnej hisby.
Jednym z zarzutów wysuwanych przez niezależną organizację było zaan-
gażowanie hisby oficjalnej w spektakularne akcje, które były obliczone
na pozyskanie zwolenników przez polityków odpowiedzialnych za powo-
łanie instytucji. Hisba rządowa zajmowała się bowiem zwalczaniem alko-
holu, hazardu, czy prostytucji. Niezależna natomiast skupiała się na takich
zjawiskach jak żebranie czy działalność czarnego rynku, co również jest
zabronione przez islam (Olaniyi 2011: 85).

W 2003 r., po objęciu stanowiska gubernatora przez Ibrahima Sheka-
rau zażegnano konflikt między hisbą oficjalną a nieoficjalną. Władze stanu
uchwaliły również precyzyjne przepisy regulujące funkcjonowanie hisb.
Powstała wówczas bardzo rozwinięta struktura tej organizacji na wszyst-
kich szczeblach lokalnej administracji państwowej. Działająca przy rzą-
dzie stanowym Hisba Board jest odpowiedzialna za wyznaczanie kierun-
ku polityki prowadzonej przez komitety, a także ma prawo do tworzenia
oddziałów. Główny Komendant jest mianowany przez gubernatora stanu
(Olaniyi 2011: 86). Na szczeblu stanowym działa też Hisba Command,
której zadanie określono jako wcielanie szari’atu w życie. Ta ostatnia in-
stytucja jest podzielona na cztery sekcje odpowiedzialne za poszczegól-
ne aspekty działalności oddziałów hisb, np. pomoc humanitarną, naucza-
nie, rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie przemocy wobec kobiet
(Adamu 2008: 141). Dodatkowo zalecono wszystkim 44 rządom lokalnym
powołanie komitetów doradczych oraz wykonawczych. W skład komite-
tów nadzorujących działalność funkcjonariuszy powołuje się osoby do-
brze znające prawo szari’atu, uczonych muzułmańskich, reprezentantów
policji oraz innych sił bezpieczeństwa, a także powszechnie szanowanych
obywateli (Olaniyi 2011: 86). W lipcu 2005 r. przeprowadzono masową
rekrutację 9 tysięcy mężczyzn i 900 kobiet (Olaniyi 2011: 88).

W stanie Bauchi przed wprowadzeniem szari’atu powołano specjal-
ną grupę roboczą, której zadaniem było przygotowanie instytucji do sto-
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sowania nowych regulacji prawnych. Grupa ta opracowała raport, w któ-
rym opisano najważniejsze problemy wymagające rozwiązania, takie jak
zorganizowanie osobnego transportu dla kobiet. Zdecydowano również
o powołaniu hisb w staniu Bauchi. Jednym z ważniejszych zadań było
łagodzenie niepokojów społecznych oraz zachęcanie ludzi do wzajem-
nego szacunku i działania zgodnego z prawem. Członkowie hisb mieli
również zachęcać ludzi do odmawiania obowiązkowych pięciu modlitw
oraz przeciwdziałać takim zjawiskom jak picie alkoholu, uprawianie ha-
zardu, korupcja, rzucanie fałszywych oskarżeń, obmawianie innych ludzi,
czy stosowanie nieuczciwych praktyk w handlu. Struktury hisby, podob-
nie jak w stanie Kano, powstały na wszystkich szczeblach administra-
cji stanowej. Uznano, że na każdym z nich należy powołać trzy rodzaje
komitetów. Pierwszy z nich miał się zajmować edukacją oraz propago-
waniem szari’atu w środkach masowego przekazu. Zadaniem drugiego
komitetu było zdobywanie informacji na temat różnych aspektów prawa
muzułmańskiego i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie systemu. Trzeci
komitet zajmował się działalnością pomocową. Wcześniej tę funkcję peł-
niło szesnaście organizacji. Osiem z nich zdecydowało się działać w ra-
mach hisb, ale nie zrezygnowały one ze swoich mundurów. Na znak przy-
należności do hisby ich członkowie mieli zakładać na prawym ramieniu
czerwone opaski. Zaplanowano także wydanie im identyfikatorów (Bau-
chi 2001: 34).

Władze stanu zobowiązały się do zapewnienia siedziby sekretariatu
organizacji. Biura miały też przygotować rządy lokalne (Bauchi 2001: 34).
Obiecano również dostarczenie niezbędnego sprzętu: samochodów, moto-
cykli, głośników, kamer i projektorów. Sfinansowanie publikacji poświę-
conych działalności instytucji należało do Sharia Commission. Przewi-
dziano ponadto szkolenia dla funkcjonariuszy (Bauchi 2001: 35).

Hisba powołana w stanie Bauchi miała również swoje kobiece skrzy-
dło. Przed członkiniami instytucji postawiono wysokie wymagania natu-
ry moralnej. Funkcjonariuszka hisby miała się odznaczać prawdomów-
nością, umiarkowaniem, rozsądkiem, wyrozumiałością oraz posiadać sze-
roką wiedzę w zakresie prawa szar’atu. Do obowiązków kobiet należała
przede wszystkim troska o życie rodzinne. Miały one łagodzić konflikty
między współżonami, a także przypominać o konieczności okazywania
szacunku mężowi. Do ich zadań należało zapobieganie kłamstwom, oszu-
stwom, cudzołóstwu oraz instruowanie kobiet na temat wychowania dzieci
(Bauchi 2001: 45–48).
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Rekrutacją funkcjonariuszy zajmują się rządy lokalne. Do organiza-
cji najczęściej przyjmowani są młodzi, niedoświadczeni i niewykształceni
ludzie. Większość z nich nie ma wiedzy na temat zasad, którymi powin-
ni się kierować w czasie pełnienia obowiązków. Możliwości nadrobienia
braków w wiedzy religijnej nie daje im również szkolenie, które jest na
bardzo niskim poziomie. W Kadunie przyszłym funkcjonariuszom wrę-
cza się podręczniki w języku hausa, zawierające krótkie wyjaśnienie na
temat pochodzenia instytucji oraz sposobu, w jaki powinni reagować na
wykroczenia. W niektórych stanach członkowie hisby otrzymują niewiel-
kie wynagrodzenie za swoją pracę. W innych natomiast działają nieodpłat-
nie. Wsparcie rządów stanowych polega przede wszystkim na dostarczaniu
potrzebnego sprzętu oraz zapewnianiu pomieszczeń, w których urządza-
ne są biura. Rządy stanowe zapewniają także umundurowanie w kolorze
zielonym. Funkcjonariusze mają do dyspozycji oznakowane pojazdy. Nie
noszą broni palnej. Podczas patrolowania ulic mają przy sobie bicze i pałki
(Human Rights Watch 2004: 73–77).

Hisby a transport publiczny

Jednym z głównych obszarów zainteresowaniahisb w pierwszych la-
tach od wprowadzenia szari’atu stała się kwestia transportu w mieście.
Było to spowodowane brakiem separacji płci w taksówkach i busach, co
postrzegano w kręgach religijnych jako zagrożenie dla moralności publicz-
nej. W Nigerii, tak jak w wielu krajach afrykańskich, nie istnieje system
komunikacji miejskiej zbliżony do modelu obowiązującego w Europie.
Mieszkańcy miast nieposiadający własnych środków transportu korzysta-
ją z małych busów i taksówek. Wzrost cen benzyny doprowadził do po-
jawienia się nowego typu transportu, który jest solą w oku pobożnych
muzułmanów. Są to skutery (acaba), z których korzystają często kobie-
ty, co naraża je na zarzut niemoralnego zachowania i złego prowadzenia
się. Ten sposób podróżowania łączy się bowiem z koniecznością kontak-
tu fizycznego z kierowcą, którego musi objąć siedząca z tyłu kobieta. Jest
to szybki i tani środek lokomocji. Skuter dowozi pasażera prosto do celu,
gdyż ma możliwość manewru w najwęższych uliczkach w mieście (Ada-
mu 2008: 147–149).

W maju 2004 r. w stanie Kano uchwalono poprawkę do przepisów
o ruchu drogowym, zabraniającą kobietom podróżowania na skuterach. Za



Instytucja hisby w północnej Nigerii 147

złamanie tego zakazu kierowca może zostać ukarany grzywną 5 tysięcy na-
ira oraz utratą licencji na sześć miesięcy. Rząd stanowy zapewnił również
500 tuk-tuków4 i 100 busów tylko dla kobiet. Przedsięwzięcie to jednak
nie zakończyło się sukcesem i nadal podróżowano na skuterach. W ciągu
pierwszych miesięcy skonfiskowano 2000 tych pojazdów. W 2004 r. zmie-
niono taktykę i zaczęto zmuszać kobiety do zsiadania ze skuterów. Kon-
flikt między kierowcami a rządem doprowadził do zamieszek, w których
rannych zostało 11 osób. Dochodziło też do palenia tuk-tuków w ramach
protestu. Fatima Adamu wylicza szereg przykrych konsekwencji wprowa-
dzenia zakazu. Po pierwsze wpłynie on na dostęp do edukacji. Większość
szkół w Kano nie ma internatów i dziewczęta są zmuszone każdego dnia
dojeżdżać na zajęcia. Brak wygodnej i taniej komunikacji może więc być
przyczyną przerwania edukacji. W podobny sposób może to utrudnić do-
stęp do służby zdrowia, zarówno w przypadku kobiet, jak i dzieci. Realna
jest również perspektywa zmniejszenia udziału kobiet we władzach pu-
blicznych z powodu tego zakazu. Autorka podkreśla, że może on przynieść
ogromne szkody społeczne, ponieważ jest wymierzony w najbiedniejsze
warstwy, tzn. dużą część kobiet oraz kierowców skuterów, których ta praca
ratuje przed bezrobociem (Adamu 2008: 149–151).

Inne obszary działalności hisb

Kolejną sprawą, którą próbowano uregulować po wprowadzeniu sza-
ri’atu, był wygląd kobiet w miejscach publicznych. Aż do połowy lat 70.
XX w. w północnej Nigerii zdecydowanie dominowało konserwatywne
podejście w kwestii ubioru. Kobiety ze wszystkich warstw społecznych
starały się wyglądać skromnie i używały dużego kawałka tkaniny, zwa-
nego gyale, do zakrywania ramion, szyi i włosów. Zmieniały się jedynie
rodzaje materiałów, ich kolorystyka oraz nadrukowane wzory. Pod koniec
lat 70. część kobiet przestała się tak dokładnie zakrywać. Jamila M. Nasir
wiąże tę zmianę z rozwojem szkolnictwa wyższego w północnej Nigerii.
Rozpoczął się wówczas masowy napływ studentek pochodzących z połu-
dniowej części kraju, które skłoniły część muzułmanek do zmiany stylu
ubierania (Nasir 2007: 90).

4Trójkołowe pojazdy sprowadzane z Indii.
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Nowa moda wywołała niezadowolenie wśród radykałów. Szajch Abu-
bakar Gumi, związany z ruchem ‘Yan Izala5 i Szajch Ibrahim Yakub Za-
kzaki, lider Islamic Movement w Nigerii, nie tylko potępili nowe stroje, ale
zaczęli postulować noszenie przez kobiety niepopularnego do tej pory hi-
dżabu. Od końca lat 70. idea noszenia hidżabu rozprzestrzeniła się wśród
klasy średniej. Do końca kolejnego dziesięciolecia spopularyzowano go
również w innych warstwach społecznych, w tym wśród mieszkanek wsi
(Nasir 2007: 91).

Po roku 1999 pojawiły się pomysły oficjalnego wprowadzenia obo-
wiązku noszenia hidżabu. Odpowiednie regulacje powstały jednak tylko
w stanie Yobe. W 2001 r. wprowadzono tam w życie przepis dotyczący sto-
sownego ubioru, A Law to Provide for the Prohibition of un-Islamic Dress-
ing in the State and to make Provision for Proper Dressing to Be Used
by Female Muslims Throughout Yobe State, który obowiązywał wszyst-
kie muzułmanki od dziesiątego roku życia. Kobiety musiały zakładać hi-
dżab. Za ubiór najmłodszych dziewcząt odpowiedzialni byli ich opiekuno-
wie. Władze stanu zobowiązały także dyrekcje szkół do dostosowywania
kroju mundurków szkolnych do wymogów wynikających z zasad islamu.
Jeden z przepisów podkreślał, że powyższe zasady obowiązują jedynie
muzułmanki. Pozostałym kobietom jedynie zalecono skromny strój (Na-
sir 2007: 105).

Według Human Rights Watch podobne przepisy obowiązują w stanie
Zamfara od 2001 r. Oprócz noszenia wyzywających strojów zakazane zo-
stały „nieprzyzwoite fryzury”, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Ponad-
to władze stanu wysłały okólniki do kobiet pracujących w administracji,
w których poinstruowano je o konieczności zakładania hidżabu. Niepod-
porządkowanie się przepisom nie wiązało się jednak z konsekwencjami
służbowymi (Human Rights Watch 2004: 67).

Do noszenia skromnego stroju namawiani są także studenci Uni-
wersytetu Bayero w Kano. Na terenie kampusu rozstawiono billboardy
prezentujące młodych ludzi ubranych według standardów ustanowionych
przez władzę uczelni. Skromność w ubiorze obowiązuje zarówno kobiety,

5Stowarzyszenie do Walki z Innowacjami i Umacniania Sunny, którego zwolennicy są
określani jako ‘Yan Izala zostało założone w 1978 r. przez uczniów i zwolenników mu-
zułmańskiego uczonego Abubakara Gumiego. Członkowie organizacji zwalczają innowacje
w islamie nigeryjskim i nawołują do powrotu do źródeł religii. Więcej o ruchu ‘Yan Izala —
zob. Brakoniecka (2014).
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jak i mężczyzn, niezależnie od wyznawanej religii. Hasła na billboardach
nie odwołują się bezpośrednio do moralności, ale raczej starają się udo-
wodnić, że skromny strój jest dowodem profesjonalizmu i dodaje studen-
towi powagi. Są to na przykład: „Wyglądaj odpowiedzialnie. Ubieraj się
porządnie” oraz „Zdobądź szacunek. Ubieraj się porządnie”6.

Jednym z priorytetów hisb była walka ze zjawiskiem prostytucji.
W 2007 r. hisby zapowiedziały dużą akcję w Sabon Gari, dzielnicy Ka-
no określanej jako „wyspa rozkoszy”. Do tej pory hisby rzadko patrolo-
wały ten rejon, ponieważ mieszkańcy dzielnicy są w większości chrześci-
janami, nie można więc ich karać za nieprzestrzeganie szari’atu (Murray
2001). Dzielnica Sabon Gari już od lat 30. była enklawą, w której nieskrę-
powanie rozwijała się prostytucja, homoseksualizm oraz inne niepokojące
muzułmanów zjawiska. Według hisby ta swoista eksterytorialność Sabon
Gari nie mogła być jednak dłużej utrzymana, ponieważ głównymi klien-
tami tamtejszych prostytutek byli i są muzułmanie. Abubakar Rabo Ab-
dulkarim odpowiedzialny za operacje hisby, stwierdził, że dalsze tolero-
wanie nierządu na ulicach Sabon Gari może doprowadzić do zniweczenia
wysiłków podejmowanych przez funkcjonariuszy na terenie całego Kano.
Plany Abubakara Rabo Abdulkarima wywołały oburzenie, ale większość
mieszkających tam ludzi nie potraktowała ich poważnie. Prostytutki z Sa-
bon Gari nie wierzyły, że uda się zakazać ich działalności. Jedna z nich
wyjaśniała dziennikarzowi BBC, że w żadnym kraju do tej pory nie uda-
ło się wyplenić prostytucji i że nawet w o wiele bardziej konserwatywnej
Arabii Saudyjskiej znajdują się osoby wykonujące tę profesję. Kobiety na-
zywały również funkcjonariuszy hisb hipokrytami, którzy po skończonej
pracy chętnie korzystają z ich usług (Murray 2001).

Walkę z prostytucją w Nigerii trudno uznać za udaną. Część klien-
tów zaczęła odwiedzać domy publiczne w Nigrze. Od 1999 r. do położo-
nej w tym kraju wioski Firgi zaczęły ściągać inne prostytutki z 12 sza-
ri’ackich stanów. W tej miejscowości, której mieszkańcy do tej pory zaj-
mowali się pasterstwem, zaczęły również powstawać miejsca, gdzie moż-
na uprawiać hazard bez żadnych nieprzyjemnych konsekwencji. Dzia-
łalność nowych domów publicznych w Firgi nie spotkała się z żad-
ną reakcją ze strony władz lokalnych w Nigrze, choć sytuacja po-
winna wzbudzić ich zaniepokojenie. Prostytutkom nie rozdaje się pre-

6Autorka miała okazję zaobserwować billboardy z taki hasłami na kampusie Bayero
University Kano w czasie pobytu w Nigerii w 2009 r.



150 Agnieszka Bałdyga

zerwatyw, a według pielęgniarki z najbliższego ośrodka zdrowia aż
45% kobiet jest zarażonych jakąś chorobą przenoszoną drogą płciową
(Smith 2001).

Jednym z ciekawszych przedsięwzięć są organizowane od 2012 r. ma-
sowe śluby wdów i rozwódek w mieście Kano. Są one finansowane z bu-
dżetu stanowego, a ich organizację powierzono właśnie hisbie. Władze
próbują w ten sposób pomagać kobietom w trudnej sytuacji finansowej
i pośrednio zapobiegają prostytucji. Wydaje się, że jest to skuteczniejsza
metoda niż zamykanie siłą domów publicznych. W 2012 r. w Między-
narodowym Dniu Rodzin ustanowionym przez ONZ podczas takiej ce-
remonii za mąż wyszło ponad 1000 kobiet. Dar ślubny, który zgodnie
z zasadami islamu wpłaca mąż, w tym przypadku wyjątkowo sponsoru-
ją władze stanowe. Zapowiedziano, że mężczyźni nie będą mieli w przy-
szłości prawa rozwieść się z kobietami, ale w wyjątkowych sytuacjach
zgody może udzielić hisba (BBC 2012). W 2013 r. postanowiono włą-
czyć do tego programu 50 chrześcijanek mieszkających w Kano (Gar-
ba 2013).

Hisby angażują się również w walkę z żebraniem. We wrześniu
2013 r. miasto Kano wydało zakaz tego rodzaju działalności. Tamtejsza
hisba uruchomiła wówczas program aktywizacji zawodowej żebraków.
W 2014 r. prowadzono szkolenia 250 osób, a po ich ukończeniu rozdano
im sprzęty potrzebne do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
W 2015 r. przewidziano zorganizowanie kursów dla kolejnych 250 osób.
Zapowiedziano, że powrót do procederu w przypadku przeszkolonych
osób będzie się wiązał z karą grzywny lub pozbawienia wolności (Daily
Independent 2014).

Kontrowersje wokół hisb

Jednym z zarzutów wysuwanych pod adresem hisb jest wykorzysty-
wanie informacji pochodzących z donosów. Oficjalne zasady regulujące
funkcjonowanie tej instytucji nie pozwalają na podejmowanie interwen-
cji na tej podstawie (Siwierska 2009: 80). Mimo to, właśnie na podstawie
donosu doszło do oskarżenia dwóch kobiet o cudzołóstwo.

Pierwszą z kobiet, Safiyę Husseini, rozwódkę pochodzącą z biedne-
go środowiska, skazano na karę śmierci przez ukamienowanie. Została ona
aresztowana przez funkcjonariuszy hisby i przekazana w ręce policji. Do-
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wodem na dopuszczenie się przez nią przestępstwa zina7 miała być ciąża.
Sprawa Safiyi Husseini poruszyła światową opinię publiczną. Organizacja
Human Rights Watch wykazała, że kobieta nie miała uczciwego procesu.
Mężczyzna, którego podejrzewano o ojcostwo dziecka, Yakubu Abuba-
kar, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i został uniewinniony.
Sąd nie wziął pod uwagę sugestii, aby przeprowadzić badania DNA, które
mogłyby potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo. Safiya Husseini uniknęła
kary dzięki wsparciu adwokatów z organizacji pozarządowych. 25 marca
2002 r. sąd unieważnił wyrok (Human Rights Watch 2004: 34). Bardzo
podobny przebieg miała sprawa Aminy Lawal, pochodzącej ze stanu Kat-
sina, która zaszła w ciążę dwa lata po rozwodzie z mężem. Została skazana
na karę śmierci przez ukamienowanie, ale 25 września 2003 r. sąd wyższej
instancji uniewinnił ją, ponieważ uznano, że dowody są niewystarczające
(Human Rights Watch 2004: 35).

Wiele emocji wzbudziła również sprawa młodego mężczyzny, Jibri-
na Babajiego, który został oskarżony w 2003 r. o stosunki analne z trój-
ką dzieci i skazany na śmierć. Hisba aresztowała go po doniesieniu zło-
żonym przez rodziców dzieci, a następnie oddała go w ręce policji. Nie
został on złapany na gorącym uczynku. Mężczyzna przyznał się do wi-
ny, choć Human Rights Watch uważa, że prawdopodobnie zostało to na
nim wymuszone torturami. Organizacja zaobserwowała szereg nieprawi-
dłowości w trakcie procesu. Oskarżony nie miał dostępu do pomocy praw-
nej, a wyrok wydano już na pierwszej rozprawie. Dzięki interwencji or-
ganizacji broniących praw człowieka sprawa trafiła do sądu apelacyjnego,
który uniewinnił go od zarzutów, ponieważ mężczyzna nie miał zagwa-
rantowanego prawa do uczciwego procesu. Podczas pierwszej rozprawy
apelacyjnej na sali pojawiła się duża grupa funkcjonariuszy hisby, którzy
wznosili okrzyki „Przyznał się: co tu można jeszcze zrobić?” oraz „Wy-
rok nie może być zmieniony”. Niepokojące w tej sprawie jest także po-
traktowanie dzieci, które skazano na karę chłosty za przyjęcie pieniędzy
za seks od Jibrina Babajiego. W przypadku jednego z chłopców karę wy-
konano od razu po ogłoszeniu wyroku. Human Rights Watch zajmowała
się nie tylko sprawą Jibrina Babajiego, ale również dzieci, które nie po-

7Kategoria przestępstw zina obejmuje wszystkie stosunki pozamałżeńskie. W przypad-
ku osób pozostających w związku małżeńskim stosuje się karę śmierci przez ukamienowanie.
Osobom niezamężnym można natomiast wymierzyć karę 100 batów. Prawo szari’atu prze-
widuje także karę 80 batów za fałszywe oskarżenie o zina (Danecki 2007: 221).
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winny być karane za to, że stały się ofiarami molestowania seksualnego,
ponieważ stanowi to pogwałcenie Konwencji Praw Dziecka ratyfikowanej
przez Nigerię. Kara nie była również zgodna z Kodeksem Karnym stanu
Bauchi mówiącym, że przyzwolenie osoby która nie osiągnęła dojrzałości,
nie może być traktowane tak samo jak przyzwolenia osoby dorosłej. Pro-
blemem jest jednak brak precyzyjnej definicji dojrzałości w prawie stanu
Bauchi (Human Rights Watch 2004: 30).

Raporty organizacji broniących praw człowieka opisują również
przypadki wymierzania kary chłosty przez funkcjonariuszy hisb. Ten ro-
dzaj kary wykonuje się w kilku stanach północnej Nigerii najczęściej za
takie przestępstwa jak picie alkoholu, kradzieże czy cudzołóstwo. Licz-
ba uderzeń może wynosić od 40 do 100, w zależności od czynu (Human
Rights Watch 2004: 58). W pierwszych dwóch latach obowiązywania pra-
wa szari’atu zgłoszono szereg przypadków wymierzania kary chłosty bez
wyroku sądu przez funkcjonariuszy hisb (Human Rights Watch 2004: 75).

W stanie Kano po raz pierwszy wykonano karę chłosty w styczniu
2001 r. Hisba aresztowała wówczas dwóch mężczyzn pod zarzutem spo-
żywania alkoholu. Każdy z nich wymierzono 80 batów. Wykonanie kary
obserwowały tłumy ludzi. Mężczyźni obiecali, że nigdy więcej nie będą
pić alkoholu oraz powiedzieli, że chłosta oczyściła ich z grzechu (Phil-
lips 2001). 21 lipca 2003 r. urzędnik, Garba Aliyu, został oskarżony przez
członków hisby o spożywanie alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do
winy, jednak sędzia zlekceważył jego wyjaśnienia i kazał wymierzyć mu
80 uderzeń (Human Rights Watch 2004: 59). W tym samym roku wychło-
stano mieszkańca Birnin Kebbi za picie alkoholu. Został on aresztowany
przez funkcjonariuszy hisby i zabrany przez nich prosto do sądu, a nie na
posterunek policji. Kara została wymierzona natychmiast po ogłoszeniu
wyroku. Na uwagę zasługuje przypadek sędziego wychłostanego 22 stycz-
nia 2002 r. W odróżnieniu od innych ludzi ukaranych w ten sposób, zaj-
mował on wysoką pozycję społeczną. Osobą wymierzająca karę był teść
oskarżonego (Human Rights Watch 2004: 63).

Rola chłosty nie polega na jej bolesności, ale na wstydzie, który wy-
wołuje u skazanej na nią osoby. Ukarani chłostą mówią o wstrząsie i po-
czuciu upokorzenia, które odczuli. Wykonuje się ją celowo w miejscach
tak wybranych, aby jak najwięcej osób mogło to zobaczyć. W niektórych
przypadkach egzekucje są nagrywane przez telewizję. Mimo upokorzenia
i poniżenia, wywoływanego karą chłosty, wielu skazanych uważa, że była
ona dla nich lepsza niż uczestniczenie w przedłużających się procesach,
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z których znany jest nigeryjski wymiar sprawiedliwości (Human Rights
Watch 2004: 60).

Organizacje broniące praw człowieka nie są w stanie dotrzeć do sta-
tystyk mówiących o liczbie wymierzanych kar, gdyż większości z nich się
nie rejestruje. Z relacji prawnika z Gusau, stolicy stanu Zamfara wynika,
że chłosta jest wymierzana codziennie, a dziennikarz z tego samego mia-
sta mówi o 20 przypadkach tygodniowo. W stanie Kebbi ten rodzaj kary
wykonuje się według jednych przekazów raz w miesiącu, a według innych
raz na parę miesięcy. Według Human Rights Watch w północnej Nige-
rii zauważalna jest tendencja spadkowa w orzekaniu i wymierzaniu kary
chłosty (Human Rights Watch 2004: 58).

Funkcjonariuszom hisb zarzuca się również zakłócanie uroczystości
weselnych. Sprzeciwiają się oni muzyce i śpiewom, które mają miejsce
w ich trakcie. Ceremonie, podczas których ludzie bawią się w ten sposób,
uważają za niemoralne. Znane są przypadki drastycznych interwencji hisb
w czasie różnych imprez. Jednym z najbardziej spektakularnych przykła-
dów ingerencji hisb był ślub znanej hausańskiej aktorki Fati Muhammad
z Sanim Musą Mai Iska. W dniu ceremonii funkcjonariusze hisby próbo-
wali zapobiec występom zwanym kiɗan ƙoroso8, które odbywały się w do-
mu panny młodej. Po południu funkcjonariusze przemaszerowali z terenu
szkoły podstawowej w Kurna i zbliżyli się do domu rodzinnego Fati Mu-
hammad. Byli uzbrojeni w noże, miecze, maczety, drewniane deski i pałki.
Obrzucając kamieniami dom, wznosili okrzyki: Allahu Akbar. Goście we-
selni nie reagowali na prowokacje. Kolejnym obiektem ataku byli muzycy,
którzy przestraszyli się i uciekli. Funkcjonariusze skonfiskowali należące
do nich bębny. Dzielnica wypełniła się gapiami, którzy brali bądź stro-
nę weselników, bądź oddziału hisby. Podczas walki kilka po obu stronach
osób odniosło rany. Gdy okazało się, że obrażenia jednego z funkcjonariu-
szy były poważne, członkowie oddziału zaczęli się wycofywać, cały czas
wznosząc okrzyki: Allahu Akbar (Barkiya 2001: 23).

Organizacja Human Rights Watch opisała także ślub w miejscowości
Hotoro w stanie Kano z 2003 r., w czasie którego doszło do zniszczenia in-
strumentów i pobicia gości młodej pary. Według policji członkowie hisby

8Hausańskie słowo ƙoroso oznacza bransoletkę noszoną na nogach przez tancerzy zwa-
nych ‘yan ƙoroso. Wykonuja oni frywolne pieśni oraz tańczą przy akompaniamencie in-
strumentów muzycznych. Głównym tematem występów są relacje damsko-męskie (Piłasze-
wicz 1989–1990: 112).
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byli uzbrojeni w pałki i noże. Aresztowano około trzydziestu funkcjonariu-
szy. Żadnemu z nich nie przedstawiono jednak zarzutów i wkrótce zostali
zwolnieni do domu. Do podobnych incydentów z udziałem hisb docho-
dziło także w innych stanach, między innymi w Katsinie. W stanie Jigawa
z kolei próba interwencji zakończyła się porażką funkcjonariuszy, gdyż
zostali oni przepędzeni przez strażników na polecenie ojca panny młodej.

Funkcjonariusze hisb walczą również ze spożywaniem oraz sprze-
dażą alkoholu. W początkowym okresie funkcjonowania szari’atu w pół-
nocnej Nigerii zanotowano liczne przypadki nadużyć w ich pracy. Wiele
interwencji wynikało wówczas z nadgorliwości nowo powołanych funk-
cjonariuszy. Dochodziło między innymi do niszczenia transportowanego
w tajemnicy alkoholu oraz pojazdów, w których je dostarczano (Human
Rights Watch 2004: 78). Właściciele pubów, w których sprzedaje się alko-
hol buntują się przeciwko wprowadzanym zakazom. Argumentują, że nie
muszą przestrzegać prawa szari’atu, ponieważ są chrześcijanami. Zwraca-
ją się również do policji federalnej z prośbą o ochronę. Funkcjonariusze
hisb uważają jednak, że mają prawo do interwencji, ponieważ większość
klientów barów stanowią muzułmanie.

Hisby a policja federalna

Relacje hisb z policją są pełne napięć i konfliktów. Jest to spowodo-
wane faktem, że policja podlega rządowi federalnemu, hisby natomiast są
częścią struktur rządów stanowych. Policja jest instytucją świecką i pra-
cują w niej zarówno muzułmanie, jak i niemuzułmanie. Dodatkowo od-
działy policji nie odzwierciedlają struktury ludności na danym obszarze,
gdyż jej funkcjonariusze nie mogą pracować w miejscach, z których po-
chodzą. W północnej Nigerii wielu policjantów jest chrześcijanami i od-
mawia współpracy z hisbami. Rzadko zwracają oni również uwagę na za-
chowania, które szari’at uznaje za przestępstwa. Ze strony hisby padają
nawet zarzuty o sabotaż. Dowodem na to mają być przypadki samowol-
nego wypuszczania doprowadzonych przez hisbę podejrzanych z aresztu
(Human Rights Watch 2004: 80).

Apogeum konfliktu na linii policja–hisby nastąpiło w 2006 r., kie-
dy Generalny Inspektor Sił Policji w Kano oskarżył władze stanu o pró-
bę uczynienia z hisby równoległych sił policyjnych. Sugerował ponadto
istnienie zagranicznych źródeł finansowania tych służb. Doszło do zawie-
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szenia działalności hisb oraz aresztowania ich kierownictwa. Głos zabrał
też Minister Informacji Frank Nweke, który powtórzył oskarżenia o zagra-
nicznym wsparciu udzielanym hisbom, a także o szkoleniu 100 wojowni-
ków dżihadu. Gubernator stanu Kano nazwał te działania niekonstytucyj-
nymi, a także stanowczo zaprzeczył pogłoskom o związkach z międzyna-
rodowym terroryzmem (Adamu 2008: 146).

Mimo licznych konfliktów między hisbami a policją na wielu obsza-
rach stosunkowo dobrze układały się ich wzajemne relacje w zakresie dba-
nia o porządek na drogach w godzinach szczytu komunikacyjnego. Ich
działania uzupełniały się, a hisby dodatkowo uczestniczyły w kierowaniu
ruchem w godzinach, w których policja już kończyła pracę, tzn. między
siódmą a dziewiątą wieczorem. Doszło nawet do korzystnej rywalizacji
między służbami. Policja, widząc zadowolenie ludności z nocnych patro-
li, sama przedłużyła swoje godziny pracy (Adamu 2008: 144).

Reakcje międzynarodowe na wprowadzenie szari’atu
i działalność hisb

Wprowadzenie szari’atu w Nigerii spotkało się z krytyką wielu or-
ganizacji międzynarodowych. Po roku 2000 zaczęły powstawać raporty
sporządzane przez pracowników tych instytucji. Autorzy opisywali przede
wszystkim drakońskie kary, które przewiduje prawo szari’atu oraz niepra-
widłowości w funkcjonowaniu sądów.

Najbardziej kompleksowy raport stworzyła organizacja Human Ri-
ghts Watch. Autorzy wyliczają nadużycia instytucji odpowiedzialnych za
wprowadzanie szari’atu. Jeden z rozdziałów raportu poświęcono hisbom.
Human Rights Watch zaleciła rządom stanowym poprawienie systemu
szkolenia funkcjonariuszy oraz objęcie ich działalności lepszym nadzorem
(Human Rights Watch 2004: 8). Według Human Rights Watch po kilku la-
tach od wprowadzenia szari’atu funkcjonariusze hisb nadal przekraczają
swoje uprawnienia. Ich działalność jest jednak mniej widoczna, co Human
Rights Watch wiąże z osłabieniem ich religijnego zapału.

Organizacja zajmująca się sytuacją mniejszości seksualnych na świe-
cie, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
wyraziła zaniepokojenie sprawą 18 mężczyzn aresztowanych w stanie
Bauchi przez hisby pod zarzutem zorganizowania homoseksualnego ślubu,
w trakcie którego mieli mieć na sobie kobiece stroje. Spędzili oni w aresz-
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cie 19 dni. Później twierdzili, że w tym czasie byli poddawani torturom.
Pracownicy IGLHRC wykazują również niespójność argumentacji hisby
oraz słabą znajomość natury homoseksualizmu utożsamianego w tym wy-
padku z transwestytyzmem. Organizacja wyraziła też niepokój o bezpie-
czeństwo oskarżonych w więzieniu, po tym jak tłum próbował wtargnąć
do budynku, aby wymierzyć karę za niemoralne zachowanie (Internatio-
nal Gay & Lesbian Human Rights Commission 2008). Hisby nie dopuści-
ły również do rzekomego „ślubu”9 hausańskiej aktorki, Aunty Maiduguri,
z czterema kobietami. Doszło wówczas do spalenia teatru w Kano, w któ-
rym miała się odbyć ceremonia (BBC 2007).

Podsumowanie

Działalność hisb należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Z jed-
nej strony można o nich mówić jako o formie straży obywatelskich, licz-
nych na terenie Nigerii. Takie rozumienie jest jednak niepełne. Uczestnic-
two w hisbach jest dla ich członków przede wszystkim sposobem na poka-
zanie własnej pobożności oraz wyrazem tęsknoty za życiem w państwie,
w którym obowiązują zasady wynikające z prawa religijnego.

Członkami hisb zostawali głównie rozentuzjazmowani młodzi ludzie,
którzy wierzyli, że ich działania przyczynią się do wprowadzenia ładu
w społeczeństwie. Energia i zapał nie wystarczyły jednak, aby ich poczy-
nania zakończyły się sukcesem. Brak kompleksowych szkoleń na temat
funkcjonowania instytucji spowodował, że wielu funkcjonariuszy dopusz-
czało się nadużyć, wykonując swoje obowiązki. Doprowadziło to w wielu
grupach społecznych do nieufności wobec ich poczynań oraz wzbudziło
zaniepokojenie organizacji międzynarodowych.

Głosy niezadowolenia dochodzą również z grona początkowych zwo-
lenników instytucji. Szajch Ibrahim Khalil wspierał kampanię wyborczą
Ibrahima Shekarau i udzielił mu swojego wsparcia po objęciu przez niego
urzędu. W 2005 r. przyznał jednak, że jego oczekiwania nie spełniły się.
Nie doprowadzono do zlikwidowania prostytucji i innych patologii. Ibra-
him Khalil skrytykował również fakt, że funkcjonariuszom hisb nie zaofe-

9Kontekst ten sytuacji nie jest jasny. Sama Aunty Maiduguri powiedziała później, że
był to happening, którego celem było zebranie pieniędzy dla kobiet pryzgotowujących się do
rzeczywistego zamążpójścia.
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rowano odpowiedniego wynagrodzenia. Zakwestionował on nawet rozpo-
wszechnianą przez rząd stanowy informację o rekrutacji 9 tysięcy funk-
cjonariuszy. Według niego w rzeczywistości przyjęto zaledwie 750 osób.
Wyraził się on również krytycznie na temat kwalifikacji moralnych funk-
cjonariuszy (Ostien, Umaru 2007: 58).

Autorzy większości opracowań podkreślają, że funkcjonariusze stra-
cili zapał do wykonywania swoich obowiązków, a ich działania są coraz
mniej zauważalne. Spadek zainteresowania członkostwem w organizacji
był z całą pewnością związany ze spektakularnymi porażkami hisb w za-
kresie walki z alkoholem i prostytucją oraz niemożnością rozwiązania pro-
blemu transportu publicznego. Przyszłość instytucji hisby zależy od wielu
czynników, między innymi od zapału funkcjonariuszy, wsparcia rządów
stanowych oraz stosunku społeczeństwa do ich działalności. Kluczowy bę-
dzie wybór spraw, którymi będą zajmować się hisby.

Oczekiwania związane z wprowadzeniem szari’atu, w tym z powoła-
niem hisb w dużej mierze wskazują na kryzys państwa nigeryjskiego, które
nie jest w stanie wypełniać swoich funkcji wobec obywateli. Gdy w po-
czątkowym okresie hisby zaczęły zajmować się egzekwowaniem moral-
ności w sferze publicznej, ich działalność nie cieszyła się poparciem lud-
ności, ponieważ podstawowym oczekiwaniem była sprawiedliwość spo-
łeczna. W reakcji na niezadowolenie z akcji wymierzonych w prostytucję
oraz brak segregacji płci w transporcie publicznym nastąpiło przesunię-
cie akcentu na działalność profilaktyczną. Przykładem takiej zmiany jest
strategia walki z nierządem, która początkowo polegała na rozwiązaniach
siłowych, a obecnie zaczyna skupiać się na podstawowej przyczynie tego
problemu, czyli biedzie. Hisby angażują się także w działalność resocjali-
zacyjną, której ostatnim przykładem jest program pomocy dla żebraków
w mieście Kano. Ten aspekt pokazuje na możliwość zastosowania podej-
ścia interdyscyplinarnego łączącego wiedzę afrykanistyczną oraz z zakre-
su profilaktyki społecznej i resocjalizacji do badania instytucji hisby.
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