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Anotace: 
Tento článek se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou muslimské komunity 

žijící v Evropě. Zkoumá příčiny muslimské migrace do Evropy, postavení muslimů 
v Evropě a naznačuje důvody radikalizace evropských muslimů, která ústí v teroristické 
útoky. Současně je v článku krátce zmapována problematika přijatých opatření v boji 
proti terorismu v Evropě a shrnuje způsoby řešení soužití s muslimskou komunitou. 

¬¬¬

V důsledku posledních teroristických útoků v Istanbulu a v okolí Madridu (2004) 
začíná být zřejmé, že myšlenka terorismu, jako jediného možnému způsobu vyrovnání 
se s technickou převahou euro-amerického spojenectví, na poli islámské svaté války 
expanduje.

Přestože i po 11. březnu 2004 (útoky v okolí Madridu) platí, že pro radikální funda-
mentalistický islámský svět jsou nepřítelem číslo jedna Spojené státy, změnila se taktika 
boje s jejich nadvládou.

Stabilní protiteroristická politika, rozbití teroristické sítě po událostech 11. září 
2001 a trvalá vysoká úroveň bezpečnostních opatření v současnosti, snižují možnosti 
muslimských radikálů k provedení útoku na území USA. Islámští teroristé tak přesunují 
své aktivity na americká vojska působící v zahraničí a jejich spojence. 

Nejvýznamnějším spojencem USA i přes některé rozpory zůstávají alianční evrop-
ské země, které se, díky slabším bezpečnostním opatřením a rozsáhlé nekontrolované 
muslimské komunitě, jeví jako ideální místo teroristických útoků. 

Hlavní roli v teroristických útocích v Evropě hrají k velkému úžasu Evropanů 
jejich vlastní muslimští spoluobčané. Nespokojení zradikalizovaní muslimští přistěho-
valci, studenti nebo „gastarbajtři“ se zapojili do války se západní civilizací, která jim 
sama dodává zbraně a posiluje jejich ideologii.

Zamýšleným cílem teroristických útoků, prováděných radikálními muslimskými 
organizacemi, se však v poslední době kromě obecných cílů, v podobě snížení vlivu 
Západu na muslimské země nebo narušení transatlantické vazby mezi USA a Evropou, 
stává také boj o uznání vlastní muslimské identity a kultury v Evropě.
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OBRANA A STRATEGIE

Migrační cílové a zdrojové země evropských muslimů
Současná Evropa tak vzhledem k nastalé situaci nehledá jen způsoby, jak čelit pří-

padné vlně teroristických útoků, ale především se začíná zabývat kořeny, které by ji při-
vedly k příčinám radikalizace muslimské populace v Evropě.

Přítomnost muslimského obyvatelstva v Evropě má vlastní dlouhou historii. Tra-
dičně je chápána na Balkáně a ve Východní Evropě, kde je spojována se šířením islámu 
během osmanské expanze a s tatarskou migrací vzniklou následky ruské imperiální poli-
tiky. Proti tomu v případě západní a především severní Evropy se jedná o poválečný 
fenomén, pramenící z hospodářské konjunktury 50 a 60. let, doznívající koloniální éry 
a benevolentní azylové politiky 80. let. 

Do 2. světové války byla Evropa zdrojovou migrační oblastí. Po jejím skončení 
začaly probíhat v souvislosti s nedostatkem pracovní síly náborové vládní programy. Na 
jejich základě byli zváni cizinci jako nutná a levná pracovní síla do jednotlivých zápa-
doevropských zemí. Evropa se stala významnou cílovou migrační oblastí. Ekonomické 
zpomalení růstu západoevropských ekonomik po ropných krizích v 70. letech zapříči-
nilo postupné uzavírání migračních toků. Legislativně to bylo vyjádřeno v Schengenské 
smlouvě z roku 1985 a postupně rozšiřováno na jednotlivých významných setkáních 
členů EU (Dublin, Maastricht, Amsterdam). 

V tzv. „otevřeném období“ 1945—1973 připravovaly jednotlivé západoevropské 
země programy řešící aktuální nedostatek pracovních sil na trhu práce. Pro Německo 
tohoto období byl charakteristický „Gastarbeiter systém“, v jehož rámci byli zváni zpo-
čátku dělníci z Itálie, Řecka, postupně pak byli nahrazováni levnější pracovní silou 
z Turecka a Íránu. Velká Británie zůstávala otevřená pro obyvatele svých kolonií. I po 
zisku nezávislosti měli mnozí Indové a Pákistánci možnost získat britské občanství 
buď jako vojáci nebo v rámci „European Voluntary Worker Program“. Ten měl, stejně 
jako obdobné programy v dalších zemích, tj. ve Francii (Alžírsko, Maroko), v Belgii 
(Maroko, Turecko), ve Švýcarsku (Turecko), v Nizozemí (Indonésie,Turecko, Maroko), 
v Lucembursku (Turecko), řešit získávání levné pracovní síly na nenaplněném pracov-
ním trhu. Přehled je uveden v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Migrační cílové a zdrojové země evropských muslimů

Cílová země Zdrojová islámská země 

Belgie Maroko, Turecko 

Francie Al�írsko, Maroko 

Německo Turecko, Írán 

Nizozemí Indonésie, Surinam 

�panělsko Maroko, Al�írsko 

�védsko Somálsko, Írán 

�výcarsko Turecko 

Velká Británie Pákistán, (Indie) 
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Současně s těmito programy zesiloval nekontrolovaný proud migrantů z bývalých 
kolonií jednotlivých zemí do Velké Británie (Indie, Pákistán), Francie (Alžírsko), Belgii 
(Kongo), Nizozemí (Indonésie, Surinam). Kromě vládních programů a přílivu migrantů 
z bývalých kolonií přicházely do západní Evropy v letech 1945—1989 velké uprchlické 
vlny spojené s krizovými politickými momenty v zemích “Východního bloku” a po roce 
1989 rozsáhlé skupiny uprchlíků před hladem (Somálci), válkou (občané bývalé Jugo-
slávie) a regionálními konikty (občané bývalé SSSR).

Právě období let 1945—1973 se zásadním způsobem podílelo na růstu počtu 
muslimů v západní Evropě. Zvýšená poptávka po levných pracovních silách zavinila 
nedostatečnou přípravu a podcenění případných dalších důsledků hromadného přílivu 
kulturně, etnicky a sociálně zcela odlišného obyvatelstva do Evropy vládami západoev-
ropských zemí. 

Původní záměr, tj. zaměstnat nájemné zahraniční dělníky pouze na určitou dobu, 
po níž se měli vracet domů, nebylo možné dodržet, protože je jednotlivé ekonomiky 
potřebovaly. Zahraniční dělníci muslimského původu se začali usazovat a na základě 
nedokonalého imigračního zákonodárství získávat občanství pro sebe a své příbuzné. 
Nově vznikající komunita se kvantitativně neustále zvětšovala, aniž by mnohdy přijala 
místní kulturu a způsob život. 

Změny demogracké situace a sociální postavení muslimů 
v Evropě 

Expanze muslimů do Evropy měla také svoji vnitřní příčinu. Následky 2. světové 
války v podobě ztrát na lidských životech se dotkly arabského světa jen minimálně. 
Striktní náboženské zákony, podporující velké rodiny společně se zlepšující se zdravot-
nickou a sociální péčí, výrazně zvýšily počet obyvatel muslimských států. V oblasti 
Maghrebu došlo v letech 1965—1990 k populační explozi, během níž se počet pře-
vážně muslimského obyvatelstva zdvojnásobil, například v Egyptě z původních 29,8 
milionu na 60 milionů (v současnosti 65 mil. obyvatel). Nedostatek pracovních příleži-
tostí ve vlastní zemi a nanční výhodnost práce v Evropě přiměly muslimy překonat 
tradiční kulturní, jazykové a etnické bariéry, které patřily mezi hlavní námitky proti práci 
v Evropě a USA.

Demogracká situace se také od 70. let významně změnila v oblasti bývalého 
Sovětského svazu. Množství muslimského obyvatelstva vzrostlo o 24 % a počet ruského 
obyvatelstva pouze o 6,5 %. Průměrný roční nárůst populace ve střední Asii dosahuje 
v Tádžikistánu 2,9 %, Uzbekistánu 2,6 % a 1,9 % v Kyrgyzstánu. Muslimská menšina 
v USA se především díky migraci v letech 1972—1990 zvětšila šestinásobně.

V Evropě se v některých oblastech (Makedonie) muslimská komunita stane během 
nejbližších 20 let majoritní. V samotné EU se ročně rodí 7 % muslimských dětí, v Bru-
selu je to dokonce 57 % z nově narozených dětí. Průměr německé rodiny 1,2 dítěte na 
rodinu je výrazně nižší než 3,8 dítěte v případě německé muslimské rodiny. Islám se tak 
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stává druhým nejvýznamnějším náboženstvím většiny evropských zemí a předpokládá 
se, že v roce 2020 budou 10 % obyvatel Evropy tvořit muslimové. Srovnání vývoje mus-
limské a křesťanské populace ve světě uvádí tabulka č. 2.

Tabulka č. 2: Srovnání vývoje muslimské a křesťanské populace ve světě

 

              Zdroj: Muslim-Canada.org

Společenský a sociální status muslimů v Evropě je přes řadu antidiskriminačních 
opatření stále velmi neuspokojivý. 

Nezájem majoritní společnosti, nedostatečný respekt a netolerance k náboženství 
vedou k tomu, že není žádným překvapením, když mnoho z více než 22 milionů mus-
limů žijících v Evropě je připraveno přidat se k teroristické organizaci jako je Al Qáida. 
Přehled počtu muslimů v jednotlivých státech Evropy uvádí tabulka č. 3.

Většina současných muslimů žijících v západní Evropě patří do nižší a nižší střední 
sociální kategorie. Najdeme mezi nimi množství drobných podnikatelů, kteří vlastní 
restaurace a bistra nebo velmi schopné obchodníky využívající své vazby na arabsky 
mluvící svět. V malé míře se setkáme také s vysokoškolsky vzdělanými lékaři, učiteli 
a novináři. 

Přestože počet muslimů řadících se do vyšších sociálních kategorií pravidelně 
stoupá, podobně jako míra jejich vzdělání, současné statistiky EU vykazují mezi mus-
limskou populací zvýšenou nezaměstnanost. Alarmující je pak vysoká nezaměstnanost 
ve skupině mladých muslimů s nižším vzděláním, jejichž život probíhá sociálně, ekono-
micky i politicky na okraji evropské společnosti a je pro většinu z nich frustrující. Kromě 
legálních muslimských obyvatel Evropy je však nutné ještě připočíst velké množství ile-
gálních, většinou ekonomických, přistěhovalců, kteří jsou na nejnižších příčkách soci-
ální pyramidy.

Je důležité si uvědomit, že více než 100 britských muslimů vstoupilo do Talibanu 
v Afganistanu a pokoušelo se vzdorovat útočícím spojeneckým jednotkám a více než 
3000 britských muslimů prošlo od roku 1996 vojenským výcvikem v teroristických 
táborech v Afganistanu.

Obyvatelé Evropské unie jako například Richard C. Reid (občan Velké Británie), 
který v roce 2003 dostal trest doživotí za pokus odpálit bombu v botě během transatlan-
tického letu nebo Zacaritas Moussaqui (Francie), který byl popsán vyšetřovateli jako 
jeden z únosců z útoků z 11. září 2001, konvertovali k militantnímu islámu.

OBRANA A STRATEGIE

68

 Křesťané Muslimové 
Světová populace 1900 26,9 % 12,4 % 
Světová populace 1980 30 % 16,5 % 
Světová populace 2000  29,9 % 19,2 % 
Světová populace 2025 
(předpoklad)  25 % 30 % 

 

Ondrejka.indd 24.8.2004, 17:5468-69



Tabulka č. 3: Počty muslimů v jednotlivých státech Evropy

           Zdroj: CIA THE WORLD FACTBOOK, ISLAM HERALD, NATION MASTER
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Stát Celkový počet obyvatel Muslimové % Počet Muslimů 
Albánie 3 249 100 75 % 2 436 900 
Andorra 69 200 3 % 2 000 
Belgie 10 289 100 3 % 350 000 
Bělorusko 10 322 200  >1 % 1 000 
Bosna a Hercegovina 2 656 200 40 % 1 062 500 
Bulharsko 8 612 800 14 % 1 205 800 
Česká republika 10 249 200 >1 % 20 000  
Dánsko 5 384 400 2 % 100 000 
Estonsko 1 408 600 >1 % 6 000 
Finsko 5 190 800 >1 % 5 000 
Francie 60 180 500 7 % 4 082 200 
Chorvatsko 4 422 200 1.2 % 60 000 
Kypr 771 700 18 % 245 700 
Island 280 800 >1 % 200 
Irsko 3 924 100 >1 % 5 000 
Italy 57 998 400 2 % 1 000 000 
Lichtenštejnsko 33 100 3,5 % 1 200 
Litva 3 592 600 >1 % 2 700 
Lotyšsko 2 348 800 >1 % 300 
Lucembursko 454 200 1,5 % 6 000 
Maďarsko 10 045 400 >1 % 20 000 
Makedonie 2 063 100 30 % 631 200 
Malta 400 400 14 % 52 600 
Moldávie 4 439 500 1 % 45 000 
Monako 32 100  >1 % 100 
Německo 82 398 300 3,5 % 3 200 000 
Nizozemí 16 150 500 4 % 600 000 
Norsko 4 546 100 1,5 % 66 600 
Polsko 38 622 700 >1 % 5 100 
Portugalsko 10 102 000 >1 % 20 000 
Rakousko 8 188 200 2 % 170 000 
Rumunsko 22 271 800 >1 % 56 000 
Řecko 10 666 000 1.5 % 158 100 
San Marino 28 100 >1 % >100 
Slovensko 5 430 000 >1 % 5 000 
Slovinsko 1 935 700 1 % 19 500 
Srbsko a Černá hora 10 655 800 19 % 2 016 800 
Španělsko 40 217 400 1 % 450 000 
Švédsko 8 878 100 3,6 % 320 000 
Švýcarsko 7 318 600 5 % 350 000 
Ukrajina 48 055 400 4,5 % 2 000 000 
Velká Británie 58 490 000 2.7 % 1 579 200 
    
Celkem 582 373 200 3,8 % 22 259 900 
    
Rusko 148 178 500 18 % 26 672 100 
Turecko 62 484 500 99.8 % 62 359 500 
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Vývoj muslimské komunity v uplynulém roce by měl v evropských zemích nadále 
vyvolávat zvýšenou pozornost věnovanou problematice radikalizace evropských mus-
limů, zvláště když bylo potvrzeno, že většina událostí z 11. září 2001 byla naplánována 
a připravena na evropském kontinentě. Kromě více než 500 osob zadržených v sou-
vislosti s útoky na WTC (World Trade Center) ve světě, bylo v Evropě za poslední 
rok zadrženo dalších 70 muslimských teroristů s důvodným podezřením na napojení na 
organizaci Al Qáida. 

Vybrané bezpečnostní incidenty muslimů po 11. září 2001 
v Evropě

VELKÁ BRITÁNIE – 28. září 2001 zatkly britské úřady alžírského pilota Lutfí 
Raisího, který pobýval ve Velké Británii. Raisí byl údajně instruktorem pilotů odpověd-
ných za unesení jednoho z dopravních letounů 11. září 2001. Dalších asi deset osob, 
které na něj měly vazby bylo dáno do vyšetřovací vazby. Na francouzský popud zadržela 
britská policie 27. září 2001 v Londýně Kamála Dáudího, který údajně patří ke skupině 
Takfír val-Hidžra, která spolupracuje s bin Ládinovou organizací Al-Káida. Dáudí byl 
29. září vydán Francii.

30. 3. 2004 byla zadržena 8 členná skupina britských občanů vyznávající islám, 
která je podezřelá z příprav teroristického útoku, když u ní bylo nalezeno půl tuny dusič-
nanu amonného. O několik dní později byl zadržen další člen této skupiny.

NĚMECKO – Německá prokuratura vydala zatykače na Jemence Ramzího 
Muhammada Abdalláha bin Šibha a Němce marockého původu Saída Bahádžího, kteří 
dříve bydleli v Hamburku a měli blízký vztah k Muhammadu Attovi, jenž je považován 
za jednoho z pachatelů teroristických útoků v New Yorku. Proti třem osobám z Wiesba-
denu, kteří prý v Německu plánovali „těžké násilné činy“, bylo 29. září 2001 zahájeno 
vyšetřování: jedná se o Turka Talipa T. a dva Jemence, Vádího A. a Šahíba A. Zatykač 
byl též vydán na „skupinu lidí arabského původu“, kteří údajně v Hamburku vytvořili 
„teroristickou skupinu“.

Po teroristickém útoku v Madridu patřil mezi zatčené Maročan, který bydlel dlou-
hodobě v Darmastadtu a podle německých zdrojů patřil ke skupině asi 270 extrémních 
muslimů, kteří jsou na seznamech německých bezpečnostních služeb. 

FRANCIE – Po událostech 11. září 2001 bylo zadrženo sedm údajných muslim-
ských extremistů. Dva z nich byli zatčeni. V Belgii Tunisan Nizár Trabelsí a v Nizo-
zemsku Francouz Jérme Courtellier, alias Salmán. Oba jsou spojováni s militantními 
islámskými skupinami a jsou podezřelí z přípravy útoku na americké velvyslanectví 
v Paříži. Později byl ze Spojených arabských emirátů vydán do Francie Francouz alžír-
ského původu Djamel Beghal. Ten je údajně blízkým spolupracovníkem Usámy bin 
Ládina a švagrem Francouze Pierra Bonteho, který je jedním ze sedmi podezřelých.

OBRANA A STRATEGIE

70

Ondrejka.indd 24.8.2004, 17:5470-71



Dne 5. dubna 2004 Francie zahájila rozsáhlou bezpečnostní akci zaměřenou proti 
tzv. spícím teroristickým buňkám ve Francii. Jedná se především o skupiny napojené na 
atentátníky, kteří provedli sebevražedné útoky v Casablance (16. května 2003). Tento 
zásah je  odpovědí na vyhrožování muslimských radikálů z 16. března, kdy skupina 
„Služebnící Alláha mocného a moudrého“ vydala prohlášení obsahující hrozby proti 
cílům ve Francii a francouzským zájmům v zahraničí.

ŠPANĚLSKO – Po útocích 11. září 2001 policie rozbila teroristickou buňku 
údajně spojenou se sítí Usámy bin Ládina. Tuto buňku tvořilo šest Alžířanů z teroristické 
Salastické skupiny pro kázání a boj (GSPC).

V souvislosti s teroristickým útokem z 11. března 20041, ke kterému se přihlásila 
buňka Al Qáidy „Brigády mučedníka Abú Háze Masrího“, bylo zatčeno 23 podezře-
lých (z nich bylo 5 propuštěno). Následně dne 4. dubna 2004 došlo při policejní akci 
k výbuchu nálože, která usmrtila další 4 významné teroristy zodpovědné za atentáty 
v okolí Madridu. Všichni podezřelí jsou muslimové. 

ITÁLIE – V Římě byli zatčeni 4 Maročané podezřelí z přípravy teroristického 
útoku proti americkému velvyslanectví a městské vodovodní síti. Policie oznámila, že 
u nich byly nalezeny 4 kg kyanidového prášku.

Na podzim 2003 bylo zadrženo 15 Pákistánců při nelegálním pokusu o vstup do 
země. Tito muži jsou podezřelí z členství v komandu, které plánovalo útok na papeže.

ŘECKO – Podle neociálních informací vzala řecká policie pod dohled deset osob 
podezřelých ze styků s Usámem bin Ládinem.

BELGIE – Ve vazbě jsou dva údajní islamisté podezřelí z napojení na evropskou 
síť. Jejich zatčení vedlo k odhalení skladiště chemikálií.

BOSNA a HERCEGOVINA – Stabilizační síly NATO v Bosně (SFOR) zatkly na 
okraji Sarajeva dva občany Saúdské Arábie a dva občany Bosny, kteří jsou podle bosen-
ské televize podezřelí ze spolupráce s islámskými teroristy.

Jsou vztahy mezi muslimy a terorismem v Evropě prokazatelné?
Teroristické útoky v Madridu z 11. března 2004 jen potvrdily, že predikce bezpeč-

nostních expertů o přítomnosti nezjištěných buněk Al Qáida v Evropě jsou nepříjem-
nou realitou. Tabulka č. 4 uvádí přehled o teroristických útocích vedených muslimskými 
organizacemi.

V současnosti sice ještě stále platí, že ve sféře politické, hospodářské a kulturní 
muslimská komunita v Evropě nepředstavuje jednotný celek. V oblasti organizovaného 
zločinu a terorismu však k integraci v rámci Evropy již došlo. Komunikace jednotli-
vých muslimských teroristických buněk je sledována od Velké Británie přes Španělsko 
a Francii až po Itálii a Řecko.

Obecně pak lze říct, že také v Evropě lze z celého spektra příčin vysledovat 
dva hlavní typy motivace extrémních islámských uskupení a teroristických organizací. 
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Prvním je násilná opozice proti politickému a vojenskému vlivu USA a jejich spojenců 
ve světě, která se projevuje atentáty na symboly západní společnosti. K takovým útokům 
patří atentáty z 11. září 2001 v USA nebo 11. března 2004 v okolí Madridu. 

Tabulka č. 4: Teroristické útoky vedené muslimskými organizacemi

   Zdroj:The Terrorism Research Center

Do druhého typu motivace patří nedávné atentáty v Turecku a Saúdské Arábii.  
Svým zacílením na vládní i soukromé instituce evropských států v muslimských zemích 
a na místní muslimské vládní autority spolupracující nebo respektující euro-americkou 
kulturu bojují proti vlivu Západu na život muslimského světa. Za těmito útoky se větši-
nou skrývá úsilí vnutit islámskému světu od Severní Afriky přes Blízký východ až po 
Střední Asii fundamentalistické černobílé vidění světa.

Bezpečnostní politika EU a terorismus
Přes silnou vlnu kritiky směřovanou na nedokonalou legislativu a nepřipravenost 

států EU na možné útoky terorismu je třeba připomenout, že EU se problematikou tero-
rismu vážně zabývá mnoho let. 

Již v roce 1977 byla přijata první rámcová smlouva zabývající se terorismem – 
Evropská úmluva o potlačování terorismu (leden 1977). Velmi aktivně se Evropská 
unie problematice terorismu a boje proti terorismu věnovala od poloviny 90. let. V listo-
padu 1995 byla přijata „Úmluva o Europolu“, která se zabývá celoevropskou spoluprací 
v oblasti prevence proti terorismu. V říjnu 1996 byla přijata společná akce Evropské 
rady na vytvoření a udržování soupisu specializovaných protiteroristických kompetencí, 
znalostí a odborností. V prosinci 1998 pak další společná akce Evropské rady s cílem 
posuzovat v členských zemích EU účast ve zločinecké organizaci jako trestný čin. Také 

Rok 
 
 

Celkový počet 
teroristických 

útoků ve světě 
 

Potvrzené 
teroristické útoky 

vedené muslimskými 
organizacemi 

 

 
Počet 

teroristických 
útoků  

v Evropě 

Potvrzené 
teroristické 

útoky vedené 
muslimskými 
organizacemi   

v Evropě 
1996 104 19 22 2 
1997 107 10 5 1 
1998 126 9 5 0 
1999 177 5 24 0 
2000 167 21 18 0 
2001 136 16 13 1 
2002 164 27 17 2 
2003 264 75 25 0 
2004 75 (11.4.) 22 14 5 
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v prosinci 1998 bylo přijato rozhodnutí Evropské rady, jímž byl dán Europolu pokyn 
k řešení trestných činů, které byly nebo mohly být spáchány při teroristické činnosti. 
V prosinci 1999 bylo přijato doporučení pro spolupráci v boji proti nancování teroris-
tických skupin. V reálu však velmi důležitá výměna zpráv a informací neprobíhala.

Po teroristických útocích 11. září 2001 v USA přijala Evropská rada na mimořád-
ném zasedání 21. září 2001 „akční plán“ s cílem zvýšit provázanost jednotlivých sfér 
politiky EU, zintenzívnit policejní a soudní spolupráci v oblasti trestního práva, posílit 
bezpečnost letecké dopravy a zastavit nancování terorismu.

Prvním viditelným krokem se stalo maximální posílení pohraniční bezpečnosti 
a zpřísnění vízového režimu EU s okolními zeměmi. Zpřísnění imigrační politiky mělo 
vést ke zlepšení monitoringu žadatelů o víza, k výraznému rozšíření zpravodajské čin-
nosti a k úpravám legislativy (především právní v oblasti vynutitelnost nepopulárních 
opatření – otisky prstů). Tímto způsobem měly být vytvořeny databáze a získány další 
prostředky pro boj s nelegální migrací. 

Postupně zjišťované nedostatky ve spolupráci soudů a policie v Evropě byly sice 
řešeny již na zasedáních Evropské rady v Tampere (1999), Santa Maria de Feira (2000), 
ale teprve na zasedání Evropské rady v Laekenu v prosinci 2001 bylo dosaženo politické 
shody v rámcových rozhodnutích v oblasti boje proti terorismu a vydávání evropského 
zatykače (přijato 13. června 2002). Evropská rada také zřídila svým rozhodnutím ze dne 
28. února 2002 tzv. EUROJUST (Evropská skupina pro soudní spolupráci), jejímž cílem 
je posílení boje proti závažné trestné činnosti, a to včetně boje proti terorismu.

EU se snaží zdůraznit ekonomickou a politickou spojitost s oblastí Středozemního 
moře. Evropsko-středomořské partnerství známé spíše jako Barcelonský proces, bylo 
založeno v roce 1995 s největšími nadějemi na prohloubení vazeb zemí ve středomoří a 
snížením politických, hospodářských a kulturních rozdílů v regionu. Bohužel tato akti-
vita byla od počátku determinována izraelsko-palestinským koniktem a různými pří-
stupy zúčastněných zemí k jeho řešení. Přestože se země EU snaží pokračovat v dalších 
jednáních, jejichž cílem je naplnit premisy, že bezpečnost v oblasti Středozemního moře 
je úzce spojena s bezpečností evropskou, je výsledek dalších jednání nejistý.  

Také z tohoto důvodu přistoupily Francie a Německo, ještě před letošní březno-
vou konferencí EU konanou v Bruselu, k vytvoření nového vlastního plánu pro Blízký 
Východ. „Strategické partnerství pro společnou budoucnost s Blízkým východem“ má 
být zároveň alternativou amerického plánu „Wide Middle East“. Americký plán zdůraz-
ňuje prosazování demokracie západního stylu na Blízkém východě, což Francie a arab-
ské země kritizují s poukazem na to, že Blízkému východu nemůže být nic vnuceno 
silou: Francouzsko-německá strategie, která odpovídá duchu Barcelonského procesu EU 
a evropskému multipolárnímu vidění světa, je americkou stranou označována za příliš 
tolerantní vůči totalitním režimům.

Evropská aktivita na Blízkém Východě jen potvrzuje, že oblast Středozemního 
moře nadále představuje důležitou komponentu celkové evropské bezpečnostní archi-
tektury.2 
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Dalším důležitým dokumentem EU, který na aktuální situaci skutečně reaguje je 
Evropská bezpečnostní strategie (EBS) z prosince 2003, jež denuje terorismus jako 
závažnou bezpečnostní hrozbu pro Evropu. Mimo jiné, v rámci hrozby terorismu v 
Evropě specikuje zvláště významné nebezpečí spojené s činností islámské teroristické 
organizace Al Qáida „…Pro terorismus je Evropa cílem i základnou: Evropské země 
byly terčem útoku a nadále zůstávají jeho cílem. Logistické buňky Al Qáidy byly obje-
veny ve Velké Británii, Itálii, Německu, Španělsku a Belgii. Nezbytností je společný 
evropský postup v boji s terorismem.“ 3 

V oblasti dalších bezpečnostních hrozeb uváděných EBS (proliferace zbraní hro-
madné ničení, regionální konikt, kolaps státní správy a organizovaný zločin) výrazně 
narůstá míra rizika ze zemí Blízkého Východu (proliferace), Somálska, Libérie, Afghá-
nistánu (kolaps státní správy).

Teroristické útoky ve Španělsku pak měly radikální dopad na přístup Evropy k boji 
proti terorismu. Odkládané návrhy a požadavky týkající se zpřísnění hraničního režimu 
a kontroly osob v rámci Schengenského systému jsou s okamžitou platností přijímány. 
Výrazně se urychlil proces zřízení postu koordinátora EU pro boj proti terorismu a ote-
vřela se cesta k otevřené výměně informací mezi evropskými a americkými zpravodaj-
skými službami. 

Novým „protiteroristickým carem“, jak je tento úřad v centrále Evropské unie 
nazýván, byl již 30. března 2004 jmenován nizozemský politik Gijs de Vriese. Je přímo 
podřízen Vysokému představiteli pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 
a generálnímu tajemníkovi Rady EU Javieru Solanovi. Jeho úkolem, na pozici nového 
koordinátora, bude především synchronizace úsilí členských zemí EU při potírání tero-
rismu, podpora činnosti Rady ministrů vnitra a spravedlnosti a také práce na přípravě 
a vytvoření specializované evropské zpravodajské služby „evropské CIA“, pověřené 
bojem proti terorismu.

Z dlouhodobého pohledu se však i tato činnost jeví jako nepostačující. Zatímco 
aktivity přicházející z vnějšku EU postupně eliminuje, v oblasti vnitřní bezpečnosti je 
situace mnohem vážnější.

Diskuze konkrétních problémů evropské bezpečnosti a muslimů
Přestože již po událostech 11. září 2001 Evropa vyhlásil nesmlouvavou válku tero-

rismu, v praxi se tato skutečnost setkala s mnohými omezeními. Mezi nejvýznamnější 
omezení jsou považovány striktní evropské zákony o ochraně soukromí, které brání 
volné výměně informací v rámci boje proti terorismu. Další problémy způsobuje snad-
nost pohybu imigrantů v zemích tzv. „schengenského prostoru“. 

Americké ministerstvo zahraničních věcí opakovaně vyjádřilo politování nad tím, 
že některé státy EU projevují „právní vlažnost“ 4 v boji s terorismem. EU jen složitě při-
jímá opatření ke zmrazení fondů tzv. „charitativních“ organizací napojených na islámské 
teroristické organizace Hamas a Hizballáh. 
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Přes pokračující snahu o sjednocení problematiky politického azylu, protiteroris-
tických zákonů nebo využívání informací poskytovaných tajnými službami si jednot-
livé země EU stále udržují vlastní legislativu, která způsobuje rozpory při společném 
postupu v boji proti terorismu.5 Současně pak tyto nedostatky výrazně omezují jinak 
velmi vysoce hodnocenou práci západoevropských tajných služeb.

Evropa musí především vyřešit ekonomické a politické problémy, které dělají Al 
Qáidu atraktivní pro mladé muslimy. Problémem současné Evropy zůstává hledání 
správného přístupu k vyřešení tohoto problému nenásilnou cestou. 

Jednou z možností, která se ukázala být účinnou v Severním Irsku, je agresivní 
antidiskriminační politika v otázkách zaměstnání a vzdělávání. Velmi tvrdě a spraved-
livě je zde podporováno zaměstnanecké právo podporující menšiny. Žadatelé o práci 
mají nárok na odškodné od společností v případě, že byly i jen nepřímo a neúmyslně 
opakovaně diskriminováni. Cílem takto tvrdě prosazované politiky v Severním Irsku 
bylo odradit mladé katolíky od vstupu do IRA. V celkovém kontextu byly jeho výsledky 
hodnoceny pozitivně.

Dalším prospěšným činem, by bylo zvýšit státní subvence pro muslimské školy 
zaměřující se na výuku umírněných forem islámu. Například Velká Británie sice začala s 
omezenými subvencemi pro muslimské školy, ale svou pozornost nedokázala soustředit 
na podporu umírněného islámského vzdělávání jako protikladu k fundamentalistickým 
školám, které jsou štědře podporován ekonomicky silnými muslimskými společnostmi.

Široká evropská veřejnost (včetně Francouzů, Britů a Němců) musí přijmout prin-
cipy náboženské, kulturní, sociální a etnické tolerance – multikulturalismu. Nedokonalý 
a mnohdy nevhodný způsob jazykového a kulturního vzdělávání vyžadovaný pro získání 
občanství odrazuje stávající muslimské přistěhovalce od učení o kultuře a zvyklostech 
jejich nové země. Tímto způsobem dochází k izolaci od hlavního proudu populace hos-
titelské země a ke slovu přichází nespokojenost, která velmi rychle vede k radikalizaci 
v náboženské oblasti. 

Současné striktní požadavky pro zisk občanství sice řeší otázku případné imigrace 
dalších přistěhovalců, když mají za úkol odstranit rasovou a náboženskou předpojatost 
majoritní populace. V žádném případě však neřeší problém muslimů, kteří již v zemi 
trvale žijí.

Přes některé problémy představuje dobrý model Francie. Po kandidátech na fran-
couzské občanství vyžaduje znalost základů francouzštiny, francouzské historie a kul-
tury. Podporu liberálního přístupu k francouzskému občanství zvýrazňuje striktním 
oddělením státu a církve. Současně vytvořil „Výbor pro muslimské náboženství“, který 
rozvíjí muslimské náboženství na bázi umírněného islámu. Model představuje jednu 
z cest, jak udržet uzavírající se komunitu v hlavním proudu společenského dění. 

Evropa by mohla politicky zlepšit muslimský pohled na západní svět změnou 
nabídky směrem k tureckému začlenění do EU. Určení přesného data o zahájení vstup-
ních členských jednání by bylo možné pochopit jako vzkaz pro další islámské země, že 
vlády se světským přístupem k náboženství jsou považovány za partnera EU. Otázkou 
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však zůstává, jestli Turecko má šanci začít aspoň částečně plnit kritéria pro přijetí do 
EU.

Bezpečnost ČR a muslimové
Obecně lze říct, že do roku 2003 nepředstavovali muslimové pro ČR významnější 

bezpečnostní problém. Vlastní česká muslimská komunita, tvořená z části muslimy 
arabského původu a z části skupinou lidí, kteří k islámu konvertovali, je i přes opa-
kované rasistické útoky dobře integrována do majoritní společnosti. Muslimové arab-
ského původu žijící v ČR mají většinou vyšší vzdělání, ovládají jazyk a kulturu naší 
země a patří k vyšší střední sociální skupině obyvatelstva ČR. Celkový počet muslimů 
žijících v ČR je odhadován na 20 tisíc. 

Od útoku na Irák v březnu 2003 a následného zapojení ČR do vojenských a stabi-
lizačních operací se zvýšila míra rizika případného útoku islámských fundamentalistů 
na ČR, občany ČR v zahraničí a také jednotky AČR působící v zahraničí, popřípadě na 
snahy o zapojení muslimů žijících na území ČR do války proti západním zemím. 

Další zvýšení rizika přesunu teroristických skupin na státní území představuje 
vstup ČR do EU a otevření prostoru pro volný pohyb osob ze zemí EU. Tento proces sice 
přímo nevytváří hrozbu hromadného stěhování teroristů do ČR, na druhé straně přináší 
zjednodušení nekontrolovaného vstupu neobjevených buněk Al Qáida na území ČR.

Mezi rizikové skupiny nadále patří osoby pocházející z Blízkého a středního 
východu a západní Afriky pohybující se na území ČR. Předmětem zájmu zpravodaj-
ských služeb patrně zůstávají velvyslanectví Iránu, Iráku, Sýrie a dalších arabských zemí 
spojovaných s problematikou radikálního muslimského terorismu. Některé z osob napo-
jených na tyto instituce jsou podezřelé z vazeb na teroristická uskupení nebo z absol-
vování výcviku ve vojenských nebo teroristických základnách v rizikových zemích, 
z poskytování logistické podpory, z vazeb na zpravodajské služby zemí podporujících 
terorismus, ze zapojení do obchodu se zbraněmi, z nelegální migrace, proliferace, orga-
nizovaného zločinu.

Závěr
Problematika muslimské komunity žijící v Evropě se vzhledem k vývoji meziná-

rodní bezpečnostní situace stala velmi sledovanou. Islámský fundamentalismus a na něj 
napojené teroristické organizace dokázaly v Evropě pružně, nenápadně a pragmaticky 
rozhodit své sítě. S nepříjemnou jistotou dnes můžeme tvrdit, že jejich vykořenění ze 
všech sfér jejich působnosti zabere velké množství času. 

Je nezbytné zvýraznit, že politika EU není orientována na diskriminaci 4 % spo-
luobčanů muslimského vyznání. Bezpečnostní strategie pouze stanovuje opatření proti 
těm složkám, které mohou vytvářet rizika porušování mírového vývoje a k vykořenění 
teroristických nešvarů, ať už jsou muslimského či jiného původu. 
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Pro Evropu je a nadále zůstane velmi důležitý proces zapojení a udržení muslimské 
komunity v hlavním proudu veřejného dění a její orientace na umírněné formy islámu, 
které musí dostat jednoznačnou podporu státních institucí.

Ještě důležitější otázkou však zůstane problematika odstranění sociálně-ekonomic-
kých příčin, které vedou mladou evropskou muslimskou generaci k radikálnímu islám-
skému fundamentalismu. 

Z nynějších zkušeností je zřejmé, že pokud nebudou vyřešeny tyto základní otázky, 
tak i po zničení Al Qáidy vznikne na jejím místě okamžitě nová organizace s podobným 
zaměřením. 

Evropa má myšlenky, instituce a zdroje ke změně postoje její radikální muslimské 
populace. Je však nutné tento potenciál co nejrychleji a nejefektivněji využít.
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Poznámky
1 Teroristické útoky na vlakové soupravy v Madridu se odehrály 11. března 2004, tedy přesně 911 dní po 
útocích na newyorské Světové obchodní centrum. Kromě 192 mrtvých si vyžádaly zranění 1500 lidí. Špa-
nělsko přišly na asi 173 miliónů eur (5,6 mld. Kč).
2 Na podobném principu funguje od Bruselského summitu v roce 1994 Středomořský dialog NATO, do 
nějž jsou přizváni kromě členských zemí NATO Egypt, Izrael, Maroko, Tunis, Mauretánie, Jordánsko a od 
roku 2000 také Alžírsko. Středomořský dialog je komplementární k podobným iniciativám Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě a Evropské unie, která rozvíjí tzv. Barcelonský proces.
3 A secure Europe in a better world. European Security Strategy. Brussels. 2003. s. 3—5.
4 Podle názoru koordinátor pro potírání terorismu amerického ministerstva zahraničí Cofer Black projevily 
některé země Evropské unie „znepokojivou neschopnost“ udržet ve věznicích velký počet teroristů, kteří 
stanuli před soudy.
5 Viz. bod 4)
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