
 
Terroryzm dżihadystyczny w UE od 2015 roku
 
Europa doświadcza fali ataków terrorystycznych od 2015 roku. Kim są terroryści?
Dlaczego i jak działają?
 

Terroryzm dżihadystyczny to nic nowego w UE, ale od 2015 roku w UE uderzyła nowa fala
ataków islamistycznych. Dowiedz się, czego chcą dżihadystyczni terroryści, kim  są i w jaki
sposób atakują.
 
Czym jest terroryzm dżihadystyczny? 
Celem ugrupowań dżihadystycznych jest stworzenie państwa islamskiego, w którym będzie
obowiązaywać wyłącznie prawo islamskie - szariat. Odrzucają demokrację i parlamenty
wybrane w wyborach, ponieważ ich zdaniem jedynym prawodawcą jest Bóg.
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 Europol definiuje dżihadyzm jako „brutalną ideologię wykorzystującą tradycyjne islamskie
koncepcje. Dżihadyści legitymizują użycie przemocy, odwołując się do klasycznej islamskiej
doktryny dżihadu, terminu dosłownie oznaczającego 'walkę' lub 'zmaganie', ale w prawie
islamskim traktowanego jako usankcjonowana religijnie wojna”.
 
Al-Kaida i tzw. Państwo Islamskie to dwie główne grup dżihadystów. Dżihadyzm jest
podzbiorem salafizmu, sunnickiego ruchu odnowy religijnej.
 
Przeczytaj o atakach terrorystycznych, ofiarach śmiertelnych i aresztowaniach w UE w 2020 r. i
2019 roku.
 
Walka UE z terroryzmem 
Na szczeblu krajowym i europejskim podjęto działania w celu zwiększenia stopnia i
skuteczności współpracy między państwami członkowskimi.
 
UE stosuje szeroki zakres środków zapobiegania zamachom, od bardziej szczegółowych
kontroli na granicach Europy, przez lepszą współpracę policyjną i sądową w zakresie śledzenia
podejrzanych i ścigania sprawców, po odcinanie źródeł finansowania terroryzmu, walkę z
przestępczością zorganizowaną oraz przeciwdziałanie radykalizacji.
 
Na przykład, posłowie do PE przyjęli nowe przepisy utrudniające terrorystom dostęp do broni i
wytwarzanie ładunków wybuchowych sposobami domowymi.
 
Europol zyskał nowe uprawnienia. Może teraz łatwiej tworzyć wyspecjalizowane jednostki, takie
jak Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, powstałe w styczniu 2016 r. W niektórych
przypadkach może także wymieniać informacje z prywatnymi firmami i prosić platformy
społecznościowe o usunięcie stron prowadzonych przez PI.
 
W lipcu 2017 r. Parlament Europejski utworzył specjalną komisję ds. terroryzmu, która ocenia,
jak najlepiej zwalczać terroryzm na szczeblu UE. Posłowie przygotowali raport zawierający
konkretne środki przeciwdziałania terroryzmowi, które Komisja Europejska powinna uwzględnić
w nowym prawodawstwie.
 
Dowiedz się więcej o tym, jak UE walczy z terroryzmem.
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https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210628STO07262/terroryzm-w-ue-ataki-ofiary-smiertelne-i-zatrzymania-w-2020-r
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-ataki-ofiary-smiertelne-i-zatrzymania-w-2019-r
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-ataki-ofiary-smiertelne-i-zatrzymania-w-2019-r
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20181122STO19808
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20181122STO19808
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20180316STO99922/jak-zatrzymac-terroryzm-przeglad-dzialan-unii-europejskiej-infografika

