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EUROPEJCZYCY W DZIAŁANIACH  
PAŃSTWA ISLAMSKIEGO

EUROPEANS IN OPERATIONS  
OF THE ISLAMIC STATE

Streszczenie: Artykuł podejmuje bardzo ważny problem udziału obywateli z państw Europy 
zasilajacych szeregi organizacji Państwa Islamskiego. Autor przedstawił genezę powstania Pań-
stwa Islamskiego i historię jego sukcesów. Następnie przedstawił jego działania oraz w kluczo-
wej części artykułu opisał, przytaczając dane statystyczne, udział obywateli państw europej-
skich w wojnie w której uczestniczą w szeregach bojowników Państwa Islamskiego.

Słowa kluczowe: Państwo Islamskie, terroryzm, Bliski Wschód, bojownicy z państw Europy. 

Summary: The article discusses a very important problem of the participation of Europe 
citizens that join the organization of the Islamic State. The author presents the genesis of the 
Islamic State and the history of its successes. Then, he describes its operations and, in the key 
part of the article, the participation of citizens of the European countries in the war of the ISIS 
fighters. 
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Wstęp

Jedno z najpoważniejszych zagrożeń jakie pojawiło się w ostatnich latach to powsta-
nie i działalność tzw. Państwa Islamskiego. Państwo Islamskie znane również jako Is-
lamskie Państwo w Iraku i Lewancie (ISIL),1 bądź bardziej znane wszystkim jako ISIS 
(Islamic State of Iraq and Syria – Islamskie Państwo Iraku i Syrii), czy też Daesh (okreś- 
lenie używane przez USA, Wielka Brytanię, Francję i inne państwa zachodniej Europy) 
jest w rzeczywistości niczym innym jak salaficką organizacją terrorystyczną(www.en-
cyklopedia.pwn.pl). Różne czynniki miały wpływ na powstanie ISIS, nie był to jeden 
decydujący fakt, lecz na przestrzeni lat organizacja ta gromadziła swoje siły, organizo-
wała się w struktury by w pewnym momencie pokazać swoją obecność. Gdy obecność ta 
doszła do głosu, nikt nie spodziewał się iż będzie to aż tak wyraźny znak. Świat usłyszał 

1 Lewant, oznacza obszar obejmujący Syrię, Jordanię, Liban, Izrael, Palestynę, Irak, Cypr oraz Turcję  
i Egipt.
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o Państwie Islamskim, które w tej chwili jest na ustach każdego. Mimo iż to tylko małe 
nie uznane państwo na Bliskim Wschodzie to obawa jaką sieje na świecie jest wielka. 
Konsekwencje jakie może i już stwarza ISIS są wielkie, migracje osób związanych z tą 
organizacją są okropne w skutkach, czego byliśmy świadkami we Francji oraz jesteśmy 
świadkami na co dzień w innych państwach. Mimo iż członkowie Państwa Islamskiego 
nie są typowymi islamskimi terrorystami, to jednak wyznają radykalny islam, którego 
ekspansja na inne terytoria może doprowadzić do starć oraz spięć pomiędzy Bliskim 
Wschodem a Europą.

Geneza powstania i historia Państwa Islamskiego

Organizacja ta powstała w 2003 roku jako odnoga Al Kaidy w Iraku. Aktywnie 
uczestniczyła w wojnie partyzanckiej przeciwko siłom amerykańskim, a zamachy prze-
prowadzane przez bojowników tej organizacji nakręciły spiralę wojny domowej w latach 
2006-2007. W 2006 roku ogłosiła powstanie Państwa Islamskiego Iraku. W ciągu kolej-
nych lat do Islamskiego państwa Iraku dołączyło jeszcze kilka ugrupowań a islamiści 
rozszerzali swoje wpływy w Iraku (Myszyn). Wkrótce potem zostało rozbite a jego lider 
zginął w 2010 roku. 

Rysunek nr 1: Terytoria objęte walkami i okupowane przez Dżihadystów z Państwa Islamskiego

Źródło: www.niekonwencjonalnie.info

Reanimacja nadeszła wraz z początkiem wojny w Syrii. Dowództwo nad organizacją 
przejął Abu Bakr al-Baghdadi. Od 2011 roku organizacja bardzo szybko rozprzestrze-
nia się na terenie Syrii i Iraku, morduje masowo ludność, przeciwstawiającą się jej za-
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łożeniom. Bardzo częstym przypadkiem są dezercje żołnierzy rządowych sił zbrojnych 
państw arabskich do szeregów państwa Islamskiego. To głównie strach przed okrucień-
stwem tej organizacji powoduje, iż wolą być w jej szeregach aniżeli walczyć z nią (Siekań-
ski).

W 2013 roku Baghdadi ogłosił, że przejmuje Jabhat al-Nusrę, inną grupę, która de-
klaruje wierność Al-Kaidzie. Jej lider jednak nie zgodził się na to, co doprowadziło do 
rozłamu. Decydujący w tej kwestii był głos przywódcy całej Al-Kaidy, który wyklął Pań-
stwo Islamskie i stwierdził, że nie jest częścią jego organizacji. Od tego momentu organi-
zacja nazwała się Islamic State of Iraq and al–Sham (ISIS) (www.natemat.pl).

Historia związana z teraźniejszym Państwem Islamskim dotyczy pojedynczych osób 
oraz końca lat 90. ubiegłego stulecia. Wszystko zaczęło się bowiem od osoby Abu Mu-
saba az-Zarkawiego, jordańskiego terrorysty. Został skazany na karę śmierci za zamachy 
terrorystyczne, lecz kara ta nie została wykonana ponieważ ukrył się w Europie po czym 
udał do Afganistanu i finalnie przedostał się do Iraku (Bąk, Wolska, 2013, s. 7). Był li-
derem organizacji terrorystycznej Dżama’at at-Tauhid wa-al-Dżihad uważanej za odłam 
Al-Kaidy, która po roku istnienia zmieniła nazwę na Tanzim Ka’idat al-Dżihad fi Bilad 
ar-Rafidajn. Inaczej mówiono o niej Al- Kaida w Iraku. W roku 2004 Zarkawi wypo-
wiedział wojnę interweniującym w Iraku siłom koalicyjnym oraz wpędził Irak w wojnę 
religijną. W kwietniu oraz listopadzie 2004 roku mają miejsce dwie bitwy o Faludżę, po-
między siłami amerykańskimi a rebeliantami i ekstremistami z Al-Kaidy, których celem 
była kontrola nad tym miastem. Dzięki wygranej pierwszej bitwie oraz dużych stratach 
poniesionych przez wojska Abu Musab az-Zarkawi zyskał wielki prestiż oraz stał się swe-
go rodzaju bohaterem dla organizacji terrorystycznych. Zginął podczas nalotów, a jego 
następcą został Abu Abd Allah ar-Raszid al-Baghdadi (www.pl.blastingsnews.com).

W 2006 roku nazwa organizacji zmienia się tym razem na Islamskie Państwo w Ira-
ku. Prowadzi ciągłe ataki terrorystyczne przeciw obcym wojskom stacjonującym w Iraku 
a największe nasilenie przypada na lata 2006-2007, w których to za przełomowy moment 
uznaje się zamach bombowy przeprowadzony w 2006 roku przez sunnickich powstań-
ców na szyicką świątynię. Daje to początek fali wzajemnych aktów przemocy ze strony 
szyickich i sunnickich grup zbrojnych, w tym Islamskiego Państwa w Iraku. Działanie 
to było swoistą prowokacją wobec szyitów, której celem było wzbudzenie fali nienawiś- 
ci (Brylew, 2013, s. 104–105). W 2008 roku organizacja Raszida al-Baghdadiego została 
niemalże rozbita po jego śmierci po ataku amerykańskich wojsk (www.educover.pl). Ko-
lejnym przywódcą zostaje Abu Bakr al-Baghdadi wyznawca islamu sunnickiego. W tym 
czasie w Iraku ciągle trwają walki pomiędzy sunnitami a szyitami. Rok 2011 to okres 
w którym amerykańskie wojska wycofywały się z terytorium Iraku, a więc możliwości 
kolejnych ataków oraz destabilizacji były o wiele większe. Islamskie państwo w Iraku 
zapoczątkowało nową falę ataków terrorystycznych wymierzonych w szyitów. Główną 
przyczyną tych działań był anty sunnicki rząd Malikiego, irackiego premiera sprawują-
cego w tym czasie władzę (www.autonom.pl). W tym czasie w wielu krajach arabskich 
trwały protesty społeczne i zbrojne konflikty co powodowało obalanie rządów i chaos. 
Wydarzenia te spowodowały wzrost znaczenia Państwa Islamskiego. Od 2011 r. Islam-
skie państwo w Iraku powiększa swoje wpływy. Destabilizacja reżimu Baszara Al-Assada 
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w Syrii była szansą dla organizacji Bagdadiego by dalej realizować swój cel, jakim była 
idea stworzenia kalifatu (www.pl.blastingsnews.com).

W 2013 roku organizacja zmienia swoją nazwę na Islamskie Państwo w Iraku i Le-
wancie, walcząc głównie przeciwko Asadowi, dążąc do jego obalenia i stworzenia ka-
lifatu islamskiego. Do walki dołączyła również Wolna Armia Syrii, która składała się  
z dezerterów armii Syryjskiej, lecz nie współpracowała z Islamskim państwem a wręcz 
oba ugrupowania były sobie wrogie. Następnie ISIS rozpoczęła walki na północy Syrii  
z Kurdami oraz wypowiedziała wojnę wszystkim chrześcijanom i muzułmanom w Syrii, 
podczas której przelana została krew wielu niewinnych osób mających inne poglądy niż 
ISIS (www.nowastrategia.org.pl).

Nadchodzi rok 2014 a wraz z nim rozpoczyna się kolejna wojna pomiędzy ISIS  
a sojuszem Wolnej Armii Syrii, Frontu Islamskiego oraz odnogi Al-Kaidy w Syrii Dża-
bhat an-Nusra. Ważną datą w istnieniu Państwa Islamskiego jest 29 czerwiec 2014 r., 
kiedy ISIS ogłosiło oficjalnie powstanie islamskiego ustroju politycznego zwanego kali-
fatem na obszarze przez nich kontrolowanym. Na czele stanął dotychczasowy przywódca 
ugrupowania Abu Bakr al-Baghdadi a nazwa kalifatu to ostatecznie Państwo Islamskie. 
Mimo iż ma ono swoje własne wojsko, bank, administrację jak zwykłe państwo, nie jest 
uznane przez inne państwa współczesnego świata (www.nowastrategia.org.pl).

Państwo Islamskie ciągle rozszerza swoje terytorium zajmując kolejne miasta w Syrii 
oraz Iraku co spowodowało ostrą krytykę i działania państw zachodnich. W odpowie-
dzi na zagrożenie jakie niosło rozprzestrzenianie się ISIS od sierpnia 2014 roku, USA 
oraz inne państwa rozpoczęły naloty na pozycje Państwa Islamskiego na terenach Syrii. 
Do marca 2015 roku, według Pentagonu, USA na terenach Syrii i Iraku przeprowadziło  
5314 nalotów w których zginęło około 7 tysięcy terrorystów Państwa Islamskiego (www.
thedailybeast.com).

Państwo Islamskie daje o sobie znać w Europie organizując między innymi zorgani-
zowane zamachy w Paryżu 13 listopada 2015 roku, w odpowiedzi na naloty na pozycje 
ISIS w Syrii i Iraku (www.tvn24.pl).

Obecnie Państwo Islamskie jest bardzo dobrze działającą organizacją, jego obszar 
rozciąga się od przedmieść Allepo w Syrii na zachodzie, aż do Mosulu na północnym-
-wschodzie i Tikritu na południu. Państwo to kontroluje obecnie w Iraku 4 pola naftowe 
w Najma, Qayara, Himreen i Ajil o wydajności wydobycia ok. 40 tys. baryłek dziennie. 
Kalifat dysponuje zdobyczną nowoczesną bronią w tym czołgami Abrams, amerykań-
skimi haubicami M198, oraz co najmniej 2 miliardami dolarów nie licząc przychodów  
z podatków nakładanych na kontrolowane terytoria.

Działania Państwa Islamskiego w krajach Bliskiego Wschodu

Mówiąc o Państwie Islamskim musimy pamiętać, że nie działa ono tylko Syrii i Iraku, 
choć tam skupia ono swoje siły oraz tworzy kalifat, lecz podejmuje działania również  
w innych państwach. Nie organizuje ono tam co prawda kalifatu choć posiada tam 
niewielkie opanowane tereny oraz bojowników. ISIS twierdzi, iż posiada władzę nad 
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wszystkimi muzułmanami na świecie, w pewnym sensie to prawda ponieważ wielu mu-
zułmanów wyznaje poglądy podobne do ISIS i sukcesywnie dołącza się do ich działań 
gromadząc się w innych krajach (www.english.al-akhbar.com).

ISIS posiada swoje oddziały między innymi w Libii, Egipcie (półwysep Synaj), Arabii 
Saudyjskiej, Jemenie, Algierii, Afganistanie, Pakistanie, Nigerii. Syria i Irak jest w więk-
szości kontrolowane przez Państwo Islamskie, zaś w wyżej wymienionych państwach nie 
posiada znacznej władzy. Jedyne kontrolowane skrawki terytorium znajdują się w Synaju, 
Afganistanie, Libanie, Jordanii, Turcji i Izraelu, lecz nie posiadają oficjalnych oddziałów 
na tych obszarach (Gambhir).

W Libii ISIS kontroluje spory obszar przy granicy z Morzem Śródziemnym. Są to 
miasta Sirte, Harawa, Bin Jawad, Nofaliya. Prowadzi tam walki z libańską armią o kolejne 
obszary, a ta skutecznie broni swoich miast przed ekspansją ISIS. Kolejnym obszarem, na 
którym bojownicy ISIS prowadzą walki jest półwysep Synaj. Szacuje się, iż jest ich tam 
około 1000 do 2000 a głównym celem ich działania jest stworzenie na Synaju kolejnego 
wilajetu. Bojownicy wysadzają tam w powietrze domy i przeprowadzają masowe egze-
kucje tych, którzy nie chcą uznać ich zwierzchnictwa. Nie zabrakło również bojowników 
ISIS w Strefie Gazy. Nazywają się Islamskim Państwem w Gazie. Na terytorium Afgani-
stanu tworzony jest wilajet o nazwie Chorasan, a wioski w kilku rejonach wschodnich 
prowincji Afganistanu zostały przejęte przez ISIS. Utworzenie tego wilajetu ogłosił ofi-
cjalnie rzecznik ISIS Abu Muhammad al-Adnani. Utrzymanie swoich bojowników na 
tym terytorium nie jest takie łatwe gdyż ISIS musi się mierzyć tam z poważnym oporem 
zarówno ze strony Talibów, al-Kaidy oraz afgańskiej armii i policji. Państwo Islamskie 
duże nadzieje pokłada w Arabii Saudyjskiej, które zamierza wykorzystywać jako bazę 
wsparcia w przyszłości (Gambhir).

Kolejne państwa i kolejni bojownicy okazują wierność ISIS. Ich aktywna obecność 
odnotowywana jest również w Jemenie, Maroku, Algierii oraz na Kaukazie. Niedawno 
rzecznik ISIS ogłosiła nową prowincję Kaukazu wilajet al-Qawqaz.

Obywatele państw europejskich w strukturach ISIS

Państwo Islamskie opublikowało film propagandowy, w którym znów straszy kraje 
walczące z ISIS. Wśród wymienionych wrogów znalazła się Polska. Islamiści grożą kolej-
nymi zamachami. Straszą przede wszystkim Iran, Turcję i Rosję. Dostaje się także niemal 
wszystkim innym państwom, które walczą lub popierają naloty na Państwo Islamskie. 
Kraje, w których obecnie poziom zagrożenia terrorystycznego jest najwyższy to Tunezja, 
Francja, Belgia, Szwecja. Odwiedzając te państwa trzeba być szczególnie uważnym. 

Islamiści ostrzegają swoich przeciwników, że walka z nimi będzie kosztować z każ-
dym rokiem coraz więcej. ISIS przedstawia listę krajów, które są w koalicji przeciw Pań-
stwu Islamskiemu i grozi im „spłonięciem na wzgórzach śmierci”.

Państwo Islamskie zmienia w Europie taktykę: do poszczególnych państw mają być 
wysyłani terroryści niebędący ich obywatelami. Są oni trudniejsi do wykrycia dla miej-
scowych służb. Dotychczas zmorą dla europejskich organów zwalczających terroryzm 
spod znaku dżihadu byli muzułmanie zradykalizowani, ale równocześnie świetnie zin-
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tegrowani z miejscową społecznością, urodzeni w krajach UE, niczym nieodróżniający 
się od innych mieszkańców i ukrywający swój radykalizm. Ten zaś brał się najczęściej  
z indoktrynacji przez Internet, której siły i skuteczności służby początkowo nie doceniały.

Później pojawił się kolejny typ zagrożenia: młodzi obywatele niektórych państw 
członkowskich UE wyjeżdżający, by walczyć po stronie islamistów w Afganistanie, Iraku, 
a zwłaszcza w Syrii. Przechodzą tam indoktrynację ideologiczną i przeszkolenie wojsko-
we. Po powrocie do swoich europejskich państw to idealni kandydaci na zamachowców.

W szeregach ISIS w Syrii i Iraku walczą dziś już setki a może i tysiące Europejczyków. 
Szacuje się, że jest to około 6000 osób z Europy, głównie bojowników z Francji, Niemiec 
i Wielkiej Brytanii.

Schemat nr 1. 10 państw, z których bojownicy należący do ISIS walczą w Iraku i Syrii

Źródło: A. Kirk (24 March 2016). Iraq and Syria: How many foreign fighters are fighting for Isil? Pobrano 
17 lutego 2017, z: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/29/iraq-and-syria-how-many-foreign-
fighters-are-fighting-for-isil/

Liczba bojowników wywodzących się się z krajów Europy Zachodniej wzrosła dwu-
krotnie od czerwca 2014 roku. Około 760 Dżihadystów wyjechało z Wielkiej Brytanii do 
Syrii i Iraku. Połowa z nich wróciła do Wielkiej Brytanii, a 50 zginęło podczas udziału  
w walkach.
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Schemat nr 2. Liczba bojowników walczących w Iraku i Syrii z poszczególnych kontynentów

Źródło: A. Kirk (24 March 2016). Iraq and Syria: How many foreign fighters are fighting for Isil? Pobrano 
17 lutego 2017, z: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/29/iraq-and-syria-how-many-foreign-
fighters-are-fighting-for-isil/

 

Schemat nr 3. Liczba bojowników z Francji, Wlk. Brytanii, Niemiec i Belgii walczących w Iraku i Syrii

Źródło: Foreign Fighters An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq. Pobrano 
17 lutego 2017, z: http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUp-
date3.pdf
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Schemat nr 4. Pochodzenie bojowników Państwa Islamskiego

Źródło: Islamic State one year on. Where do its fighters come from. Pobrano 10 grudnia 2017, z: http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11660487/Islamic-State-one-year-on-Where-do-its-
fighters-come-from.html
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Spośród państw europejskich największa ilość bojowników pochodzi z Francji (oko-
ło 1700 osób)2, Wielkiej Brytanii (około 760 osób), Niemiec (około 760 osób) i Belgii 
(około 470 osób (www. soufangroup.com).

Również muzułmanie, którzy wcześniej jako emigranci trafili do Europy i uzyskali 
europejskie obywatelstwo wyjeżdżają i przyłączają się do Państwa Islamskiego. Bardzo 
trudno jest dokładnie ocenić jak duża liczba takich muzułmanów z Europy dołączyła 
do buntowników albo grup ekstremistów w Syrii i Iraku. Europejscy urzędnicy sądzą, 
że ich liczba podniosła się i obecnie jest więcej europejskich muzułmanów walczących 
w obecnym konflikcie niż w poprzednich. Europol szacuje, że począwszy od stycznia 
2015 roku, co najmniej od 3000 do 5000 obywateli wyjechało z Europy by walczyć w Sy-
rii, Iraku i innych strefach konfliktu.

Obecnie szacuje się, że największa liczba bojowników pochodzących z Europy to 
obywatele: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, i Wiel-
kiej Brytanii. Konflikt w Syrii i Iraku przyciągnął również bojowników z Turcji i krajów 
z większością muzułmańskiej populacji na Zachodnich Bałkanach (szczególnie Albania, 
Bośnia, i Kosowo). 

Podczas gdy europejscy muzułmanie, którzy wyjechali walczyć w Syrii albo Iraku już 
mogli być zradykalizowani do pewnego stopnia w swoim kraju zamieszkania, to władze 
martwią się, że większość z nich może wracać nie tylko z bardziej ekstremistycznymi 
przekonaniami lecz także ze zwiększonymi umiejętnościami do działania i walki.

Statystyki pokazują, że powracający bojownicy pochodzący z Europy są bardziej 
skłonni popełniać akty terrorystyczne niż pozostali muzułmanie mieszkający w Eu-
ropie. Specjaliści również wskazują, że wielu Europejczyków którzy pojechali walczyć  
w krajach takich jak Irak albo Syria mogą z powodu uczucia niezadowolenia z Zachod-
nich społeczeństw nie mieć żadnych planów na powrót do domu. Ponadto, część z nich 
może wracać z urazem i rozczarowani brutalnością konfliktu, nie mając żadnego zamia-
ru popełniać czynów terrorystycznych w swoich rodzinnych krajach.

Podczas gdy przypływ bojowników do ISIS z Europy Zachodniej przykuwał więk-
szość uwagi opinii publicznej, w tym samym czasie mniej uwagi zostało poświęcone bo-
jownikom przybywającym spoza Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. W paździer-
niku 2015 roku, Prezydent Rosji Władimir Putin publicznie stwierdził, że 5000 do 7000 
bojowników z Rosji i dawnych radzieckich republik wyjechało do Syrii aby dołączy do 
państwa islamskiego. Na podstawie tych liczb należy stwierdzić, że liczba bojowników  
z dawnego Związku Radzieckiego wzrosła znacznie od czerwca 2014. Wobec 477 z nich 
wszczęto postępowania karne. Ochotników z Rosji jest tam zapewne znacznie więcej, 
a wraz ze zwiększeniem rosyjskiej aktywności na Bliskim Wschodzie dżihadyści mogą 
liczyć na zwiększenie liczby rosyjskich muzułmanów chcących walczyć przeciwko Puti-
nowi.

Państwo Islamskie coraz silniej werbuje młodych Europejczyków w swoje szeregi. 
Czynią to różnymi metodami, ale jedną z najskuteczniejszych jest wykorzystanie Inter-
netu. Propaganda Państwa Islamskiego świetnie sprawdza się w realiach internetowych,  

2 Oświadczenie Premiera Francji Manuela Vallsa – wrzesień 2015 r.
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a dodatkowo jest silnie zorientowana na krytykę porządku społecznego w Europie. Szan-
se ekstremistów na znalezienie osób podatnych na ich ideologię i gotowych do wstąpie-
nia w szeregi ISIS rosną. To w sieci radykałowie „wyławiają” największą liczbę przyszłych 
członków organizacji. Czaty, fora, grupy dyskusyjne, strony internetowe, rzadziej serwisy 
społecznościowe - we wszystkich tych miejscach można znaleźć ślady ich obecności.

Zetknięcie się z ISIS w Internecie to jednak dopiero pierwszy krok potencjalnego 
dżihadysty na drodze do Kalifatu. Drugi krok – znalezienie kontaktu do odpowied-
nich osób i przedostanie się do Syrii – wydaje się dużo bardziej skomplikowany. Jednak  
i z tym ochotnicy z Europy sobie radzą. Istnieją tu różne możliwości. Opcja najbardziej 
spontaniczna zakłada samodzielne dostanie się do Turcji, samolotem do Ankary, An-
talyi czy Stambułu, busem pod granicę z Syrią, a potem przekroczenie granicy: albo  
z pomocą lokalnych przemytników, albo legalnie, deklarując pracę dla jednej z organi-
zacji humanitarnych. Mniej odważnym ochotnikom pomoc oferują działający na Za-
chodzie koordynatorzy ISIS, którzy nie tylko organizują rekrutom podróż do Syrii, ale 
też przydzielają ich do poszczególnych oddziałów. Znalezienie odpowiedniej osoby nie 
sprawia problemu.

Trzeba pamiętać, że w Europie są setki, a nawet tysiące ludzi, którzy już wcześniej 
brali udział w dżihadzie czy to w Afganistanie, Bośni, Czeczenii czy Iraku. Ci ludzie nadal 
tam są i mogą służyć jako pośrednicy dla tych, którzy chcą pójść w ich ślady. A w rady-
kalnych środowiskach muzułmańskich na Zachodzie zawsze jest ktoś, kto zna kogoś, kto 
ma jakieś powiązania z dżihadystami.

Po wyszkoleniu w Syrii lub Iraku bojownicy pochodzący z Europy wracają do swo-
ich państw pochodzenia. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, gdyż prawie wszyscy 
wciąż posiadają aktualne paszporty europejskie uprawniające do podróżowania po całej 
Europie i nie tylko.

Służby starają się wychwytywać wszystkich, którzy wracają do Europy, by poddać ich 
szczególnej obserwacji.

Rządy europejskie podjęły zdecydowane działania związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa narażanego przez obecność europejskich bojowników, z szerokim wachlarzem 
środków, w tym podnoszenie nadzoru, zwalczanie rekrutacji terrorystycznej, zakazy-
wanie podróży, zatrzymywanie i odsyłania bojowników i wzmacnianie ustawodawstwa 
antyterrorystycznego. Osoby podejrzewane o udział w walkach w Syrii albo Iraku, pla-
nowaniu takiej podróży, albo rekrutowaniu innych były aresztowane w Belgii, Francji, 
Niemczech, Holandii, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie. Rządy państw takich jak 
Francja, Niemcy, Holandia i Zjednoczone Królestwo, również starają się powstrzymać 
obywateli przed podróżowaniem do Syrii i Iraku. Ponadto kilka rządów europejskich 
uważa, że wzmacnianie istniejącego antyterrorystycznego ustawodawstwa zapewni, ści-
ganie tych, którzy podróżują albo próbują jechać za granicę w celach terrorystycznych.

Szacuję się że aż 10 000 Europejczyków mogło dołączyć do ISIS przed końcem 2015 
roku. W lutym tego roku Francja skonfiskowała paszporty sześciu obywateli i zabroniła 
innym 40 podróżowania za granicę. Narodowe Centrum Antyterroryzmu USA podaje, 
że około 3400 bojowników ISIS pochodzi z Zachodnich Stanów USA. 
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Zakończenie

Zagrożenie jakie wygenerowało powstanie i funkcjonowanie Państwa Islamskiego 
jest dziś bardzo poważne. Dlatego też wszystkie państwa europejskie zarówno te będą-
ce członkami Unii Europejskiej jak i pozostałe, powinny skonsolidować swoje wysiłki  
w skutecznej walce z tym zagrożeniem. Szczególna uwaga winna być skierowana na pro-
blem obywateli państw europejskich działających w strukturach ISIS.

Tylko wzajemna współpraca również z USA i innymi państwami, może doprowadzić 
do osiągnięcia celu jakim jest likwidacja Państwa Islamskiego, zakończenie wojny w Syrii 
i stabilizacja w Iraku oraz innych państwach Bliskiego Wschodu. Wymagać to będzie jed-
nak wielkiego wysiłku i zaangażowania, które może potrwać nawet kilka najbliższych lat. 
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