Salafizm coraz groźniejszy w Niemczech
Ministrowie spraw wewnętrznych niemieckich landów ostrzegają przed poważnym
wzrostem znaczenia radykalnego islamu – salafizmu, co grozi zwiększeniem aktywności
terrorystów „rodzimego chowu”.
Boris Rhein, minister spraw wewnętrznych Hesji (CSU) w wywiadzie dla Die Welt nazwał salafizm
centralnym punktem odniesienia dla tych, „którzy chcą uczestniczyć w tak zwanej świętej wojnie”.
„Salafici torują drogę islamskiemu terroryzmowi”, powiedział, dodając, że należy zmienić prawo tak,
żeby „kaznodziei nienawiści” można było łatwiej wyrzucić z Niemiec. „Usuwanie z kraju osób, które
rozprzestrzeniają nauki godzące w liberalny porządek demokratyczny oraz takie, które sprzyjają
radykalizacji lub jak w tym przypadku, rekrutują do terroryzmu, powinno być w przyszłości możliwe.
Musimy również dokonać pewnych zmian dotyczących prawa do wolności zgromadzeń i paragrafów
dotyczących działań wywrotowych.”
Ministrowie spraw wewnętrznych z 16 niemieckich krajów związkowych planują przedyskutować
wspomniane kwestie podczas cyklicznego spotkania w tym tygodniu. Według Financial Times
Deutschland, agencje bezpieczeństwa mają zintensyfikować kontrolę działań salafitów. „W tym
momencie, zarówno w Niemczech jak i na szczeblu międzynarodowym, salafizm jest postrzegany
jako dynamiczny ruch islamistyczny”, stwierdził ekspert BfV (Urzędu Ochrony Konstytucji), który
zastrzegł sobie anonimowość.
Salafita i ekstremista
islamski Pierre Vogel
Salafizm postuluje ścisłe trzymanie się zasad Koranu i pierwszych zasad islamu, które pojawiły się
między VIII a X wiekiem. Jego celem jest uporządkowanie społeczeństwa, państwa i prawa według
wartości, które według salafitów ustalone są przez Boga.
Zdaniem ministra Rheina salafici pragną powrotu do „epoki kamiennej” islamu oraz dążą do
wprowadzenia w Niemczech teokracji: „Demonizują wszystko, co zachodnie. Głoszą nienawiść,
nietolerancję i dyskryminację. Wzywają do kamienowania cudzołożnic i chcą wyroków śmierci dla
homoseksualistów. Odrzucają równość mężczyzn i kobiet. Ta ideologia jest sprzeczna z naszymi
podstawowymi wartościami. Ten ruch pod każdym względem jest niezgodny z konstytucją i
niebezpieczny”.
Bawarski minister spraw wewnętrznych, Joachim Herrmann (CSU), również ostrzega przed
niebezpieczeństwem, które według niego rośnie. „Apeluję o nielekceważenie zagrożenia
wynikającego z salafizmu”, powiedział gazecie FTD. „Prawie wszystkie działania terrorystyczne w
przeszłości były zainspirowane salaficką radykalizacją. Musimy być szczególnie czujni.”
Arida Uka
Jeden z głównych przedstawicieli salafizmu w Niemczech to były pięściarz Pierre Vogel, który
obecnie nosi imię Abu Hamza. Kazania Hamzy oraz filmy internetowe są bardzo popularne wśród
młodych wyznawców islamu.
Młody Arida Uka, pochodzący z Kosowa, przeszedł szybką radykalizację i zabił dwóch żołnierzy
amerykańskich na lotnisku we Frankfurcie na początku marca, po tym jak Vogel stał się jego

znajomym na Facebooku. Rhein określił Vogla jako „duchowego podżegacza”, który radykalizuje
młodych ludzi, ale pilnuje się przed złamaniem prawa (na przykład poprzez propagowanie
przemocy). Vogel wyraźnie potępił przemoc w imię islamu, choć Rhein zwrócił uwagę na fakt, że były
pięściarz chciał zorganizować w Frankfurcie nabożeństwo żałobne dla Osamy bin Ladena, kiedy lider
Al-Kaidy został zabity przez siły amerykańskie. Rhein powiedział, że władze badają, czy członkostwo
w grupie Vogla „Zaproszenie do raju” powinno być zabronione .
Herrmann stwierdził: „Nie możemy pozwolić, aby „rodzimi terroryści” rozplenili się i przejmowali
kontrolę na naszych oczach. Musimy zdławić salafizm oraz jego ideologię w sposób zdecydowany,
wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi”.
Ścisła obserwacja ruchu salafickiego jest trudna, ponieważ nie ma on wyraźnej hierarchii; trudne
jest także ustalenie dokładnej liczby jego wyznawców.(pj)
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