Niemcy: islamiści w klubach
piłkarskich
Kluby piłkarskie są wykorzystywane przez islamistów do
tworzenia emocjonalnej bliskości, ostrzega Federalny
Urząd Ochrony Konstytucji w Niemczech.
Hamburski Urząd Ochrony Konstytucji ostrzega przed strategią
zakazanego ugrupowania Hizb-ut Tahrir. Jak twierdzi urząd,
przenika ono do poszczególnych dzielnic między innymi poprzez
okręgową ligę piłkarską.
W lidze okręgowej klub Adil może się poszczycić całkiem
dobrymi wynikami, ale raczej nie można go traktować jako
zwykłego klubu piłkarskiego. Federalny Urząd Ochrony
Konstytucji w Hamburgu ostrzega, że stowarzyszenie jest
wykorzystywane jako przykrywka przez islamistyczną i
zorientowaną na przemoc grupę Hizb-ut Tahrir (HuT). W ten
sposób próbuje ona wpływać na społeczność muzułmańską
w
zamieszkanej w większości przez cudzoziemców południowej
części Hamburga.
Ta celowa strategia ekstremistów, polegająca na docieraniu do
społeczeństwa poprzez różne, społecznie akceptowane działania
i obsadzenie takich obszarów, jest określana przez urząd jako
„usuwanie granic”. Klub Adil został najwyraźniej w takim celu
założony w 2016 r. przez HuT, zarząd klubu składa się z jego
członków. Drużyna piłkarska to również w dużej mierze
członkowie tego ugrupowania. „Z punktu widzenia Urzędu Ochrony
Konstytucji klub został założony jako kamuflaż, w celu
pozyskania nowych członków dla Hizb-ut Tahrir i zwiększenia
ich akceptacji w społeczności muzułmańskiej w Wilhelmsburgu”
można przeczytać w raporcie.
Także na uniwersytetach stosowane są podobne strategie, mające
na celu budowanie zaufania „poprzez celowe wykłady czy

dyskusje polityczne na temat islamu,” jednak bez ujawniania
prawdziwego ich organizatora czyli Hizb-ut Tahrir. Aby
zwerbować nowych członków, organizatorzy przedstawiają się
„jako sympatyczny związek muzułmańskiej młodzieży, która tylko
chce pomóc innym w zagospodarowaniu wolnego czasu”.
HuT, zakazane zarówno w Niemczech, jak i w wielu innych
krajach (w tym w krajach arabskich), według Urzędu Ochrony
Konstytucji postawiło sobie za cel wprowadzenie szariatu i
utworzenie kalifatu. Społeczeństwo islamskie powinno zostać
„wyzwolone” z wpływów zachodnich, państwo Izrael i ludność
żydowska są określane przez HuT jako „podstawowe zło, które
należy zwalczać na drodze do realizacji społeczeństwa
islamskiego”.
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