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„Allah jest naszym celem. Prorok naszym przywódcą. Koran naszym prawem. Dżihad naszą 

ścieżką. Śmierć na ścieżce Boga jest naszą jedyną nadzieją”1 

 

“Cieszy mię ten rym: „Polak mądry po szkodzie”; Lecz jeśli prawda i z tego nas 

zbodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi, Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”2.  

Już w dobie literatury odrodzenia wielcy Polacy podkreślali, iż dla wszystkich 

obywateli - najważniejsze powinno być dobro ojczyzny. Ówczesne polityczne przestrogi, 

kierowane do „elity narodu” miały za zadanie uświadamiać, iż „prymitywne, koczownicze 

hordy”, mogą być śmiertelnym zagrożeniem dla polskiej państwowości.  

Nasi protoplaści, [w tym cytowany już Jan Kochanowski] widząc ogromne zagrożenie 

granic Rzeczypospolitej ze strony sułtana tureckiego, wskazywali, iż zasadnym jest 

przygotowanie takich mechanizmów [utworzenie stałej, zaciężnej, bardzo dobrze 

przygotowanej do walki armii], które pozwolą na ochronę narodowej tożsamości.  

Doświadczenia wieków przeszłych, jak i zachowania imigrantów w krajach 

zachodnich, czy działania Państwa Islamskiego, całkowicie wykluczają, przyjmowanie 

uchodźców na zasadach proponowanych przez UE. Kwestię relokacji, poważnie można 

rozważać dopiero wtedy, gdy opracowane zostaną standardy i mechanizmy gwarantujące 

bezpieczeństwo obywateli i nienaruszalność integralności terytorialnej państwa. 

Kluczową sprawą, jest zasymilowanie się imigrantów z krajem pobytu oraz 

zapewnienie bezproblemowego funkcjonowania „państwa prawa” w sytuacji, gdy 

„przybysze” nie respektują europejskich demokratycznych wartości, wprowadzając w miejscu 

osiedlenia własne prawo i zwyczaje. 

Dobrym przykładem bezradności państwa [kłopotów asymilacyjnych], jest Szwecja. 

Raport szwedzkiej policji opublikowany 24 października 2014 roku ukazuje „55 stref”, do 

których nie mają wstępu nie tylko zwykli obywatele, ale i siły porządkowe. Tereny te, tzw. 

„no-go Area”, będące pod całkowitą kontrolą muzułmańskich gangów, są niedostępne 

zarówno dla funkcjonariuszy policji, jak i listonoszy, strażaków, ratowników pogotowia, itp. 

Zakazane strefy pokrywają się z mapą 186 obszarów - głównie muzułmańskich gett - gdzie 

panuje wysokie bezrobocie i kwitnie handel narkotykami. W tych miejscach państwo  

                                                             
1 Motto Bractwa Muzułmańskiego, [w] P. Ślusarczyk, Co przemilczała „Gazeta Wyborcza”?, „euroislam.pl”, 

źródło: http://www.euroislam.pl/index.php/2015/07/co-przemilczala-gazeta-wyborcza/, dostęp: 13.07.2015, czas: 

09:58. 
2 J. Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre, Pieśń 5. 
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z jego systemem prawnym, zastępowane jest kodeksami panującymi w rodzimej kulturze 

dominującego na danym terenie muzułmańskiego gangu. Należy podkreślić, iż w sytuacji, gdy 

w/w gangi, [o czym również mówi raport policji] stawiają wokół tych stref własne “posterunki 

graniczne” - możemy śmiało mówić o zagrożeniu integralności państwa3.  

Również w Polsce mamy do czynienia z zalążkami „no go zone”. Znane jest 

opublikowane w internecie nagranie z polskiego ośrodka dla uchodźców w Lininie, które 

prezentuje agresywnych muzułmanów [Czeczenów], którzy narzucają swoje zasady innym 

uchodźcom. Nagranie przedstawia żądanie „kaukaskich muzułmanów”, aby również 

niemuzułmańska część mieszkańców ośrodka: Ukraińcy, Gruzini - przestrzegali islamskich 

reguł dotyczących ubioru, które m. in. zakazują mężczyznom i kobietom chodzenia w krótkich 

spodniach, podkoszulkach czy spódnicach, także podczas upałów. Uwaga jednej z mieszkanek 

ośrodka [Ukrainki], iż znajdują się na terenie RP a nie Państwa Islamskiego, wobec czego nie 

można być zmuszanym do przestrzegania muzułmańskich zasad, została skwitowana 

stwierdzeniem jednego z Czeczenów, iż „państwo islamskie jest wszędzie tam gdzie żyją 

wyznawcy nauk Mahometa, a więc także w ośrodku w Lininie”4. Fakt ten, jak i to, iż całej 

sytuacji przyglądają się strażnicy ośrodka - niereagujący dla „świętego spokoju” - pokazuje, iż 

państwo polskie, nie ma wypracowanych mechanizmów postępowania, jak i dostatecznie 

uświadomionych w kwestiach islamu funkcjonariuszy, którzy reagowaliby odpowiednio do 

zaistniałej sytuacji. 

Pomimo braku wypracowania konkretnego planu integrowania „wyznawców 

Proroka” - a nie „pobożnych życzeń” tejże integracji dotyczących - rząd polski, ustami 

wiceministra spraw wewnętrznych Piotra Stachańczyka, ogłosił w Luksemburgu decyzję  

o przyjęciu dwóch tysięcy imigrantów z Syrii i Afryki, czym zaskoczył nie tylko swego 

koalicjanta PSL, ale i większość obywateli Polski, którzy zasadniczo tejże decyzji są przeciwni. 

Musimy podkreślić, iż Polska od dwudziestu kilku lat nie jest w stanie przyjąć garstki 

Polaków z Kazachstanu czy dostatecznie wdrożyć w tryby społeczne uchodźców z Ukrainy. 

Nie przeszkadza to w tym, aby na żądanie UE - zobowiązać się do działań, które wpychają nas 

w niefunkcjonującą, zagrażającą bezpieczeństwu obywateli pułapkę „multikulturalizmu”.  

                                                             
3 M. Danielson, 55 rejonów w miastach Szwecji pod kontrolą muzułmańskich gangów - Swedish Police Release 

Extensive Report Detailing Control Of 55 ‘No-Go Zones’ By Muslim Criminal Gangs, źródło: 

http://dailycaller.com/2014/11/02/swedish-police-release-extensive-report-detailing-control-of-55-no-go-zones-

by-muslim-criminal-gangs/#ixzz3flseLCDq, dostęp: 13.07.2015, czas: 13:51 
4 Państwo Islamskie w Polsce? Czeczeni chcą rządzić ośrodkiem dla uchodźców, źródło: 

http://www.pch24.pl/panstwo-islamskie-w-polsce--czeczeni-chca-rzadzic-osrodkiem-dla-uchodzcow,36407,i.ht 

ml#ixzz3fm2AAorD, dostęp: 13.07.2015, czas: 13:51. 
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Coraz większa część społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej otwarcie 

sprzeciwia się narzucaniu im postępowania zgodnego z zasadami „multi-kulti”. Również 

osoby, które dotychczas uznawały same siebie za tolerancyjne, po kontakcie z „multikulturową 

mieszanką wybuchową” - mówią stanowcze NIE i żądają od swych klas politycznych działań, 

chroniących „judeochrześcijańskie” korzenie Europy. 

Czy wobec doświadczeń innych krajów, istnieje jednak możliwość integracji 

muzułmańskich imigrantów z polskim społeczeństwem, przy pomocy - jak to szumnie 

zapowiada rząd Polski - skonsultowanych z różnymi grupami fachowców, programów 

pomocowych? 

Spójrzmy, jak z takimi działaniami radzą sobie nasi najbliżsi sąsiedzi Niemcy, którzy 

przecież, posiadają stanowczo większe doświadczenie w wprowadzaniu ideologii „multi-

kulti”.  

Jeden z największych instytutów badań społecznych w Europie, „WZB Berlin Social 

Science Center” w grudniu 2013 roku, opublikował wyniki pięcioletnich badań, dotyczących 

marokańskich i tureckich imigrantów w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Holandii i Szwecji. 

Raport mówi, iż 65% muzułmanów twierdzi, że „szariat” jest dla nich ważniejszy niż 

prawa kraju, w którym żyją; 75% uważa, że istnieje tylko jedna prawowita interpretacja 

Koranu, która powinna obowiązywać wszystkich muzułmanów, a blisko 60% badanych sądzi, 

że wszyscy muzułmanie powinni powrócić do “pierwotnego islamu”. Jednocześnie badania 

wykazały, że 44% ankietowanych Marokańczyków i Turków uznaje wszystkie powyższe tezy 

za równorzędnie ważne, przez co należy zaliczyć ich do grona osób o poglądach 

fundamentalistycznych, przy czym, są one rozpowszechnione zarówno wśród młodych jak  

i starszych muzułmanów.  

Opublikowanie tychże badań nie osłabiło optymizmu europejskich środowisk 

popierających „multikulturalizm”, które nadal twierdzą, że muzułmanie są w stanie przyswoić 

sobie liberalno-demokratyczne zasady panujące w europejskich społeczeństwach.  

Przeciwnicy „lewicowego podejścia” do integracji muzułmańskich imigrantów  

z „resztą świata”, z całą mocą podkreślają, iż państwa uznające demokrację za cel nadrzędny 

muszą, jak najszybciej zmienić swój styl postępowania, wobec tych - spośród ludności 

napływowej - którzy uważają, że wolne zachodnie społeczeństwa są ”wytworem szatana”  

wobec czego, należy je zniszczy5.  

                                                             
5 2013: islamizacja Niemiec krok po kroku, źródło: http://wolnemedia.net/wierzenia/2013-islamizacja-niemiec-

krok-po-kroku/, dostęp: 13.07.2015, czas: 17:01 
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Innym aspektem integracji muzułmanów z europejskimi społecznościami, jest 

działalność islamskich organizacji i stowarzyszeń. Jak ostrzega berlińska Fundacja Gustava 

Stresemanna - zajmująca się ochroną i rozwojem liberalnej demokracji w Europie - różnorodne 

islamskie ugrupowania wywierają coraz większą presję na zachodnich polityków, ażeby - na 

płaszczyźnie prawnej - doprowadzić do zakazu, jakiejkolwiek krytyki islamu. Autor raportu, 

niemiecki politolog Felix Strüning, jako przykład takich działań, przedstawia szczegółową 

analizę islamskich działań lobbingowych - w postaci pozwów o „naruszenie praw człowieka” 

- które zastosowano wobec znanego z antyislamskich poglądów Thilo Sarrazina, kiedy to  

w swojej książce opisał niechęć muzułmańskich imigrantów do integracji z niemieckim 

społeczeństwem. 

Strüning zaznacza, iż państwo niemieckie coraz bardziej ulega dyktatowi niemieckich 

organizacji islamskich, przyjmując w publicznym dyskursie muzułmańską definicję terminu 

“islamofobia”, co doprowadza do prawnego chaosu i niewiedzy, “kto i co mówić może  

w Niemczech o islamie i muzułmanach”. Następstwem, takiego stanowiska władz niemieckich, 

jest sytuacja, w której “krytycy ideologii islamskiej i ich organizacji są nieustannie pozywani 

do sądu i muszą się bronić przed zarzutami bluźnierstwa czy nawoływania do nienawiści”. 

“Nawet, jeśli nie dochodzi do zasądzenia wyroku, procesy te pochłaniają wiele czasu  

i pieniędzy, co w większości przypadków kłaść się może cieniem na czyjejś reputację lub nawet 

powodować utratę pracy. Dlatego właśnie na Zachodzie [ze strachu] spotykamy się z coraz 

częstszym stosowaniem prawa islamskiego [np. w sądach] w sprawach dotyczących islamu”6. 

Podobne problemy integracyjne ma Francja. Między innymi - mówi o tym raport 

„Odina”. Sporządzono go, ponieważ francuscy nauczyciele, przekonani o laickości państwa, 

doznali szoku, gdy po zamachach [11 września 2001 roku w Nowym Jorku i 2004 roku  

w Madrycie] muzułmańscy uczniowie masowo - ze względu na przekonania motywowane 

względami religijnymi - odmawiali wzięcia udziału w minucie pamięci.  

W raporcie - opartym na wizytach w 60 francuskich szkołach w imigranckich 

dzielnicach - stwierdzono, że w wielu z nich, dochodziło do „muzułmańskiego mobbingu na 

niewiernych”. Przybierał on różne formy wymuszania zachowań i postępowań - zgodnie z wolą 

muzułmańskiej większości.  

Przykładowo: kontrole „starszych braci” sprawdzały ubrania dziewcząt, a w razie 

uznania stroju za nieodpowiedni, „sprawczynie zgorszenia” karane były biciem [przy pomocy 

pięści czy pasów]; w wielu ośrodkach pedagogicznych nie można było pojawić się  

                                                             
6 Op. cit., 2013: islamizacja Niemiec krok po kroku 
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w sukienkach lub spódnicach, przy czym „islamskie zwyczaje” dotyczyły również 

nauczycielek!; w czasie Ramadanu „tępiono” uczniów jedzących posiłki, przez co, niektóre  

z dzieci jadły w ubikacjach; muzułmańscy uczniowie i rodzice mieli obsesję „czystości 

rasowej”, żądając podziału płci na pływalniach czy odmawiając swym córkom udziału  

w wycieczkach szkolnych - jeśli były one wspólne dla chłopców i dziewcząt. Nawet, jeżeli owe 

integracyjne imprezy dochodziły do skutku, to „muzułmańscy uczniowie” nie brali w nich 

100% udziału, odmawiając np. wchodzenia do zabytkowych kościołów chrześcijańskich; 

problematyczne były też kontakty, pomiędzy „muzułmańskimi rodzicami” a gronem 

pedagogicznym poszczególnych szkół. Niektórzy ojcowie odmawiali podawania ręki 

nauczycielkom i nie pozwalali swym żonom na rozmowy bez nadzoru z nauczycielami płci 

męskiej; do powyższych zachowań doliczyć możemy zakazy brania udziału „muzułmańskich 

uczniów” w zajęciach z muzyki, tańca, gry na instrumentach czy wychowania fizycznego; 

odmawiano czytania niektórych lektur: Rousseau, Moliera czy „Madame Bovary”; nie można 

było na lekcjach poruszać tematów: Holocaustu, edukacji seksualnej, jak i teorii ewolucji; 

niektórzy odmawiali nawet używania znaku dodawania, gdyż kształtem przypomina on krzyż. 

Integracja „made in islam” polega też, na prześladowaniu uczniów pochodzenia 

żydowskiego. Jak wspomina raport „Odina” byli oni sekowani i atakowani fizycznie oraz 

często zmuszani do zmiany szkół. Wydarzenia ostatnich lat nie są niczym nowym, już  

w 1996 roku dyrektor szkoły w Lyonie zmuszony został do przeniesienia dwóch żydowskich 

uczniów do innej szkoły, gdyż nie był w stanie zapewnić im bezpieczeństwa. 

Można raczej być pewnym, iż raport, który został napisany 12 lat temu, nic nie stracił 

na swej aktualności, więcej, należy sądzić, iż sytuacja we francuskich szkołach, jeszcze bardziej 

się zaogniła.  

„Nad-laicka”, „pro - multikulturowa” polityka francuskich władz, doprowadziła do 

sytuacji, iż mury tychże uczelni, opuściły tysiące muzułmańskich uczniów „przekonanych, że 

to nie oni mają się dostosować do reguł społeczeństwa, ale społeczeństwo powinno się 

dopasować do ich zasad; przekonanych, że bezkarnie mogą ograniczać wolność innych  

i wymuszać na nich dyktowane religią zachowania, że państwo jest bezsilne w obliczu 

zdecydowanego działania naruszającego jego wartości”7. 

Skoro „Zachód” w oczach niektórych muzułmanów jest zły i zdemoralizowany, to, 

dlaczego nie wyjeżdżają oni do państw islamskich, które muzułmańską tradycję traktują 

priorytetowo? Czy islamscy fundamentaliści naprawdę nie reprezentują większości 

                                                             
7 G. Lindenberg, Zachodnie szkoły: przegrana integracji, źródło: http://www.euroislam.pl/index.php/2015/02/ 

zachodnie-szkoly-przegrana-integracji/, dostęp: 13.07.2015, czas: 20:20. 
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mieszkających w Europie „pokojowo nastawionych muzułmanów”? Jeżeli w rzeczywistości 

tak jest, to, dlaczego, nie widzimy „ogólnego muzułmańskiego sprzeciwu” wobec działań 

islamistów? 

 Często zadajmy sobie pytanie - dlaczego muzułmanie na Zachodzie milczą, kiedy ich 

„bracia w wierze” chcą zmuszać Europejczyków do przyjęcia „jedynie słusznej wiary”? 

Można sądzić, że ich „ciche przyzwolenie” oznacza, że albo nie utożsamiają się z krajami 

pobytu, albo - co gorsza - zgadzają się z tym, co czynią i głoszą - zwolennicy islamu „rodem 

 z wieku VII”. 

Należy również podkreślić, iż wielu „wyznawcom Proroka”, podoba się to, co mówią 

i czynią ich „bracia w wierze”. Zgadzają się z tym, iż „Zachód” należy „zdobyć” od wewnątrz 

- poprzez demografię czy wspomniane wcześniej zmiany prawne i kulturowe8. 

Może też jest tak, iż wielu „zachodnich” muzułmanów, profituje dzięki socjalnym 

funduszom - dodatkom na mieszkanie, wykształcenie, opiekę zdrowotną czy środkom na 

egzystencję - wobec czego decydują się pozostać w „zgniłej Europie”, chociaż nienawidzą  

i obrażają społeczeństwa, które ich przyjęły i de facto utrzymują.   

Europejscy muzułmanie, którzy nie chcą być kojarzeni z islamistami, terroryzmem czy 

Państwem Islamskim; którzy nie chcą, aby odium działań tychże ugrupowań wpływał na 

postrzeganie całej ich populacji; którzy chcą być traktowani, jako „większość nastawiona 

pokojowo” - jasno wyrazili sprzeciw wobec działań „islamskich radykałów”. 

Niestety, do wszelkich deklaracji składanych przez „prawowiernego muzułmanina” 

podchodzić należy z dużą ostrożnością. Skuteczne ukrywanie wrogości wobec „niewiernych” 

przy jednoczesnym, bezwzględnym realizowaniu wyznaczonych celów, jest najgroźniejszą 

bronią „jedynej słusznej religii”. „Świat świnojadów” - jak to często jesteśmy nazywani - 

dysponuje różnymi metodami walki z terroryzmu, jednakże, w przypadku celowej akcji 

dezinformacji, jesteśmy całkowicie bezradni.  

W „świecie Islamu” istnieją dwie podstawowe strategie okłamywania, stosowane 

obecnie wobec „niewiernych” - takija i ketman.  

Takija to - „ukrywanie lub kamuflowanie wierzeń, przekonań, idei, uczuć, opinii  

i strategii w czasie istotnego zagrożenia w danym momencie lub w przyszłości, celem ochrony 

przed fizyczną lub / i psychiczną szkodą, czyli celowe wprowadzanie w błąd w kwestiach religii, 

                                                             
8 M. Zahran, Islamistyczne przesłanie dla Zachodu: agresja i pogarda, źródło: http://www.euroislam.pl/index.php 

/2014/07/islamistyczne-przeslanie-dla-zachodu-agresja-i-pogarda/, dostęp: 14.07.2015, czas: 11:20. 
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mające na celu ochronę islamu i muzułmanów”9. Od innych technik okłamywania stosowanych 

przez muzułmanów takija różni się tym, że jest kłamstwem wprost. To, co czarne, nazywane 

jest białym i na odwrót.  

Ketman ma identyczny cel jak takija, [ukrywanie prawdy o islamie w celu ochrony 

islamu i muzułmanów], tylko różni się tym, iż nadużywa półprawd i nie jest kłamstwem 

bezpośrednim, lecz raczej ukrywaniem istotnej części prawdy10. 

Europejczycy wiedzą, iż za bardzo nie mogą ufać politykom czy sprzedawcy  

w sklepie [próbującemu „wcisnąć” nam nowy odkurzacz], gdyż z ich strony spodziewają się 

kłamstwa. Nie sądzą jednak, iż również religia może dopuszczać, lub wręcz zalecać 

okłamywanie i to w kwestiach jej własnej doktryny. Jest to nieistotne w prozaicznych kwestiach 

egzystencjonalnych, jednakże, gdy mowa o terroryzmie, prawach kobiet, traktowaniu 

niewiernych, czy karze śmierci za apostazję - to bezkrytyczne zaufanie do muzułmanów wydaje 

się poważnym błędem11. 

Dodatkową ważką kwestią, przemawiająca przeciwko przyjmowaniu muzułmańskich 

imigrantów do Polski, są działania Państwa Islamskiego. Polska, jest jednym z nielicznych 

europejskich krajów, który nie posiada poważnie rozbudowanych „muzułmańskich” struktur  

a co za tym idzie, nie jest łatwym obszarem dla „islamistycznego terroryzmu”. To może się 

jednak szybko zmienić, ponieważ ISIS przygotowuje nową strategię. Wiele wskazuje na to, że 

systematycznie przerzucani są do Europy arabscy bojówkarze, którzy za zadanie mają 

tworzenie terrorystycznych struktur opartych na „radykalnych europejskich muzułmanach”. 

Pośrednio potwierdził to w kwietniu 2015 roku były berliński raper Deso Dogg - obecnie 

wojownik ISIS - grożąc zamachami „śpiochów”, czyli już przebywających na terenie Europy 

terrorystów, którzy pod przykrywką normalnego życia przygotowują zamachy i na dany rozkaz 

mogą je w każdej chwili przeprowadzić12.  

Również Ioannis Michaletos z greckiego „Instytutu Bezpieczeństwa i Analiz 

Obronnych” twierdzi, że komórki „islamistów” już w Europie istnieją. Wskazuje na to zamach 

na „Charlie Hebdo” i koszerny supermarket w Paryżu czy atak w Kopenhadze [luty 2015]. 

                                                             
9 Vademecum radykalnego Islamofoba, źródło: http://kafir.blog.onet.pl/2010/11/09/klamstwo-w-islamie/, dostęp: 

14.07.2015, czas: 11:17. 
10 Op. cit., Vademecum …, dostęp: 14.07.2015, czas: 11:41. 
11 Op. cit., Vademecum …, dostęp: 14.07.2015, czas: 12:50. 
12 A. Hackensberger, Das nächste große Schlachtfeld ist Europa, „Die Welt”, żródło: http://www.welt.de 

/politik/ausland/article143186475/Das-naechste-grosse-Schlachtfeld-ist-Europa.html, dostęp: 14.07.2015, czas: 

13:43. 
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Pośrednio tezę Greka potwierdza brytyjski premier David Cameron, który ostrzega, że ISIS 

planuje „przerażające” zamachy w Wielkiej Brytanii13. 

Jeżeli polskich władz - w kwestii przyjmowania muzułmańskich imigrantów - nie 

przekonuje kryzys, który wywołała ich obecność na zachodzie Europy, to może 

przychylniejszym okiem spojrzą na opinie płynące zza oceanu.  

Emerytowany generał Thomas G. McInerney twierdzi, iż największym zagrożeniem 

dla współczesnego świata, jest radykalny islam, a „oczyszczenie sytuacji” należy powierzyć 

społeczności tzw. „pokojowych muzułmanów”. To oni powinni udowodnić, za kim się 

opowiadają - za krajem pobytu, czy „islamistycznym terrorem”.  

McInerney podkreślił, iż „zabija nas polityczna poprawność”, podczas gdy obecnie 

„ma miejsce światowa wojna z radykalnym islamem [a rzeczy należy nazywać] po imieniu … 

islam nie jest religią pokoju”. 

Generał uważa, że „przywódcy [którzy] obawiają się obrazić muzułmanów, 

[doprowadzają do tego, że] islamscy radykałowie [w swoich działaniach, mogą zasłaniać] się 

religią”.  

Puentując swoją wypowiedź, porównał islam „do nazizmu, faszyzmu  

i komunizmu” oraz stwierdził, iż należy uderzyć w meczety, wyciągnąć z nich islamistów, gdyż 

to tam, planują oni zniszczenie zachodniej cywilizacji14.  

Swoje własne zdanie - niezbyt zgodne z europejskim mainstreamowym postrzeganiem 

kwestii uchodźców - ma również Australia. Jej premier Tony Abbott kategorycznie odmówił 

przyjmowania przez jego kraj uchodźców z objętego kryzysem regionu Azji Południowo-

Wschodniej. Podkreślał, iż „przykro [mu], ale jeśli chce się rozpocząć nowe życie, należy 

wchodzić głównym wejściem, a nie tylnymi drzwiami”15. 

Premier Abbott doskonale zdaje sobie sprawę, czym grożą ustępstwa wobec 

muzułmańskich uchodźców. W swych wystąpieniach zaznaczał, iż Australia nie zaproponuje 

imigrantom możliwości przesiedlenia. „Nie, nie, nie. Mamy bardzo jasny program dotyczący 

uchodźców i pomocy humanitarnej” - wielokrotnie zaznaczał. Ponadto - w przeciwieństwie do 

europejskich politycznych elit - wie, iż przesiedlanie migrantów przyczyni się do ekspansji 

                                                             
13 Op. cit., Das nächste große … 
14 D. Brooks, Retired general says political correctness is deadly to US, źródło: http://www.stripes.com 

/news/us/retired-general-says-political-correctness-is-deadly-to-us-1.303321, dostęp: 14.07.2015, czas: 19:53. 
15 L. Cox, Nope, nope, nope': Tony Abbott says Australia will not resettle refugees in migrant crisis - Nie, nie, nie” 

dla przyjmowania uchodźców, źródło: http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/nope-nope-nope-

tony-abbott-says-australia-will-not-resettle-refugees-in-migrant-crisis-20150521-gh6eew.html, dostęp:15.07.201 

5, czas: 00:22. 
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przemytu ludzi - „jeśli wykonamy najmniejszy krok, który zachęci ludzi do wsiadania na łodzie, 

sytuacja się nie poprawi, lecz będzie jeszcze trudniejsza”16. 

Czy naprawdę nie przyjmując muzułmańskich imigrantów do Polski czy na kontynent 

europejski, skazujemy ich na śmierć? Czy nie ma innego wyjścia z bliskowschodniego czy 

afrykańskiego kryzysu? 

Aby umieścić uchodźców “w krajach, które mogą lepiej poradzić sobie z ich 

utrzymaniem” - jak delikatnie ujął to Antonio Guterres [wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców] 

- wystarczy zmienić trasę ich podróży. Zamiast „chrześcijańskiego Zachodu” - który  

z napływem imigrantów już sobie nie radzi - należy skierować „muzułmańskich uciekinierów” 

na wielkie, puste i niezwykle bogate tereny królestwa Arabii Saudyjskiej lub mniejsze - lecz 

finansowo bardzo stabilne - obszary takich państw, jak: Kuwejt, Bahrajn, Katar czy 

Zjednoczone Emiraty Arabskie.  

Kraje te, są znacznie lepszym miejscem na repatriację niż „zgniła, niewierna Europa”. 

Lokalna integracja przebiegać tam będzie o wiele szybciej i sprawniej. 

Gwarantuje to aspekt „powiązań duchowych” z potrzebującymi „braćmi w wierze”, 

przez co imigranci unikają niedogodności życia w „dar al. Harb” świecie zdominowanym 

przez niewiernych. Takie rozwiązanie pozwoli „prawowiernym muzułmanom” na 

funkcjonowanie w zgodzie z islamskim prawem bez narażania się na „haram” - czyli wszystko 

to, co jest dla nich zakazane.  

Omijając „świat wojny” wyznawca Proroka uniknie [u siebie zakazanych]: psów 

domowych, diety zdominowanej przez wieprzowinę, zakrapianego alkoholem życia 

towarzyskiego, loterii i jaskiń hazardu, skąpo ubranej płci żeńskiej, baletu, konkursów 

piękności, samotnie mieszkających kobiety, koedukacyjnych basenów i szkół, randek w parku, 

prostytucji, barów dla lesbijek i homoseksualistów, parad równości, małżeństw gejów  

i lesbijek, dopingu i narkotyków, obrazoburczych powieści, przeciwnych Koranowi polityków, 

organizacji muzułmanów-apostatów, jak i pastora, który regularnie i publicznie pali Koran. 

Zamiast powyższego, muzułmanie mieszkający u „swych arabskich współbraci” 

mogą żyć zgodnie z prawem, które: w przeciwieństwie do Irlandii - pozwala na poligamię;  

w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii - zezwala na małżeństwa dzieci; w przeciwieństwie do 

Francji - zezwala na bicie żon i obrzezania kobiet; w przeciwieństwie do Stanów 

                                                             
16 Op. cit.,  L. Cox, Nope, nope, nope' …  
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Zjednoczonych - uznaje za „detal” niewolnictwo i „morderstwo honorowe” na kobietach, za 

które mężczyźnie nie grozi tam kara śmierci17.  

Powyższe - przynajmniej częściowo - skłania nas do wysnucia tezy, iż bez względu na 

miejsce pochodzenia czy statut majątkowy, uchodźcy powinni mieć prawo do pozostania  

w swej własnej sferze kulturowej, zintegrowanej ze społeczeństwem wiernym tym samym 

tradycjom; gdzie ich wiara nie będzie stała w sprzeczności ze zwyczajami goszczących ich 

społeczeństw i skąd najłatwiej będzie im wrócić do stron rodzinnych.  

Bogate kraje arabskie powinny robić więcej dla swych biedniejszy współbraci. Pora 

przyjąć muzułmanów w kłopocie i zapewnić im godną egzystencję a nie żądać tego, od 

biedniejszej obco kulturowej Europy.  

Reasumując - relokacja imigrantów na teren Polski, przy zastosowaniu środków 

doraźnych, skutkować będzie tylko i wyłącznie długofalowymi negatywnymi konsekwencjami 

dla przyszłości naszego kraju.  

Za takim stanowiskiem przemawiają następujące argumenty: 

1. Status prawny operacji relokacyjnej na terenie UE, stoi pod znakiem zapytania, 

gdyż z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że osoby, które docierają do Europy 

poprzez Morze Śródziemne [Syria, Sudan Południowy, Erytrea] w myśl Konwencji Genewskiej 

nie kwalifikują się do przyznania im statusu uchodźcy; ponieważ już w krajach sąsiednich 

[Liban, Turcja, Jordania, Niger] otrzymali tymczasową ochronę [pomoc jest ograniczona, 

jednakże zgodna z zasadami udzielania jej uchodźcom w sytuacjach masowych migracji]18. 

2. Konwencja Genewska nie służy do uprawomocniania możliwości stałej migracji 

uchodźców, lecz tylko, do ich czasowej ochrony, wskazując przesłanki, kiedy tenże status 

wygasa - jednocześnie zakładając domyślny powrót do krajów pochodzenia po ustaniu 

warunków powodujących uchodźctwo [tak zrobiono np. z przebywającymi w Niemczech  

w latach 90 -tych XX wieku, uchodźcami z byłej Jugosławii]19. Dlatego też, słuszniejszym 

wydaje się pomoc w państwach sąsiadujących z ojczyznami uchodźców, które już i tak, 

przyjęły na siebie pierwszą „falę uderzeniową”. 

                                                             
17 D. Pipes, Let Refugees Remain in Their Own Culture Zones - Niech uchodźcy pozostaną w swoich obszarach 

kulturowych, żródło: http://pl.danielpipes.org/13458/niech-uchodzcy-pozostana-swoich-obszarach-kulturowych, 

dostęp: 15.07.2015, czas: 00:06. 
18  Źródło; http://refugee.pl/cms/site.files/File/konwencja%20genewska.pdf; http://www.unhcrcentraleurope.org/p 

df/resources/conventions/refugee-convention/1951-refugeeconvention-questions-and-answers.html;  http://unhcr. 

w.interia.pl/uchodzca.htm, dostęp: 15.07.2015, czas: 12:07. 
19 A. Edwards, Temporary Protection, Derogation & the Refugee Convention, źródło: https://www.law. 

unimelb.edu.au/files/dmfile/01Edwards1.pdf, dostęp: 15.07.2015, czas: 12:49. 
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3. Propozycja relokacji będzie sprzeczna z porozumieniem „Dublin III”, które 

mówi, iż „za opiekę nad uchodźcami i rozpatrywanie wniosków azylowych odpowiada pierwsze 

państwo, przez które takie osoby trafiły na teren Unii Europejskiej”20. Podobnie do tejże 

kwestii podchodzi porozumienie „Dublin II”, w myśl, którego „osoby wnioskujące o azyl 

muszą każdorazowo zgodzić się, żeby inny kraj unijny rozpatrywał ich wniosek”21. 

4. Prawdziwymi uchodźcami z obszarów „dar al. Islam” są osoby innych wyznań 

oraz ateiści. To oni w pierwszej kolejności powinni zostać ogarnięci opieką UE zarówno  

w trakcie, jak i po ustaniu konfliktów zbrojnych [gdyż również wówczas, grozi im 

niebezpieczeństwo ze strony „wyznawców Proroka”]. 

5. Muzułmańska imigracja nie jest „lekarstwem” na problemy starzejącej się 

Europy, tylko dodatkowym obciążeniem. Wskazuje na to analiza średniego poziomu 

wykształcenia w grupach imigrantów z krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu  

i południowo-wschodniej Azji22. W odróżnieniu od lat 60 i 70 -tych XX wieku, średni unijny 

udział przemysłu w PKB zmniejszył się do 25%, natomiast w sektorze usług wzrósł, do 73%·, 

co automatycznie zmienia rynek pracy, preferujący kadry wykształcone, a nie pracowników 

fizycznych. Niestety, wykształcenie nielegalnych imigrantów nie jest dostosowane do wyzwań 

„rewolucji” technologicznej. Imigranci przebywający w Niemczech, Francji23, Holandii24, czy 

krajach skandynawskich25, kończą edukację na znacząco niższym poziomie niż rdzenni 

mieszkańcy tychże krajów. Problem będzie się zwiększał, gdyż prognozowany rozwój robotyki 

- który ma zabrać nawet do 30% standardowych miejsc pracy - jeżeli wytworzy dodatkowe 

stanowiska robocze, to raczej w sektorach wymagających solidnego wykształcenia26. 

6. Imigranci przebywający w Europie - dzięki „politycznej poprawności” - stają 

się krzewicielami radykalizmu i destabilizacji w regionach konfliktowych, „eksportując” tam 

                                                             
20 Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy 

określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z 

Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, Dziennik Urzędowy L 050 , 25/02/2003 P. 0001 – 

0010, źródło: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0343&from=pl, 

dostęp: 15.07.2015, czas: 12:57. 
21 Rozporządzenie Dublin II, źródło: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l33153, 

dostep: 15.07.2015, czas: 13:03. 
22 Study Shows Turkish Immigrants Least Integrated in Germany, “DW”, źródło: http://www.dw.com/en/study-

shows-turkish-immigrants-least-integrated-in-germany/a-3975683, dostęp: 15.07.2015, czas: 13:27. 
23 Being Muslim in France, Part I, źródło: http://www.brookings.edu/press/books/chapter_1/integratingislam. 

pdf, dostęp: 15.07.2015, czas: 13:51. 
24 G. Driessen, Towards citizenship education in the Netherlands, źródło: http://www.researchgate.net/publica 

tion/235963532_Towards_citizenship_education_in_the_Netherlands, dostęp: 15.07.2015, czas: 18:07. 
25 Scandinavian comparative statistics on integration - Immigrants in Norway, Sweden and Denmark, źródło: 

https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/immigrants-in-norway-sweden-and-denmark, 

dostęp: 15.07.2015, czas: 20:08. 
26 J. Chustecki, W ciągu 10 lat roboty przejmą 30% stanowisk pracy, źródło: http://www.computerworld.pl 

/news/401887/W.ciagu.10.lat.roboty.przejma.30.stanowisk.pracy.html?google_, dostęp: 12.07.2015, czas: 08:09. 
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kolejnych „islamistycznych wojowników” uwiedzionych ideologią Państwa Islamskiego  

i dżihadu. Po napaści na „Charlie Hebdo” Francja udaremniła pięć kolejnych zamachów,  

a jej służby specjalne donoszą, iż w kręgach terrorystycznymi znajduje się ca. 1500 osób, z 

czego 400 już wyjechało do Syrii27. Statystyki Europolu ukazują tendencje spadkowe 

terroryzmu separatystycznego, wskazując jednocześnie na wzrost liczby aresztowań i ataków 

związanych z terroryzmem motywowanym religijnie - prawie w 100% islamskim28. Na uwagę 

zasługuje fakt, iż w 2013 roku aresztowania związane z terroryzmem religijnym to 40% 

wszystkich aresztowań związanych z tym zagadnieniem, przy ca. 4% populacji muzułmanów 

w UE. Największy problem ma Francja, w której to, za większość śmiertelnych zamachów 

odpowiadają terroryści islamscy29. Biorąc pod uwagę liczbę dżihadystów, którzy  

z Europy wyjechali walczyć w Iraku i Syrii, jak i zapowiedzi ISIS, że wraz z nielegalnymi 

imigrantami do Europy dotrą kolejni zamachowcy, skala wzrostu religijnego terroryzmu 

islamskiego w najbliższym czasie może być zatrważająca. Nawet w Polsce - tak marginalnej 

dla globalnego dżihadu - zauważamy pierwsze tego objawy [kłopoty z czeczeńskimi 

imigrantami]30. 

7. Państwa przyjmujące imigrantów borykają się także z gwałtownym wzrostem 

przestępczości kryminalnej. Dane statystyczne wskazują na nieproporcjonalnie wysoki odsetek 

imigrantów skazanych w sprawach kryminalnych. Np. w Wielkiej Brytanii ok. 90% wyroków 

w sprawach tzw. „grooming gangs” - band gwałcących i wykorzystujących nieletnie 

dziewczyny z rodzin biednych lub dysfunkcyjnych - dotyczy osób imigranckiego pochodzenia 

z Pakistanu [mieszkańcy byłych kolonii brytyjskich to tylko 4,9%, ogółu obywateli]. Natomiast 

raport „Brookings Institution” wskazuje, iż we Francji w przeważających przypadkach 

ofiarami są rdzenni Francuzi [70% ofiar] zaś sprawcami - pochodzących z Maghrebu imigranci 

[ok 80% sprawców]31. Swoje problemy z przestępczością „imigrancką” ma również Norwegia. 

Około 50% gwałtów w Oslo zostało popełnionych przez osoby pochodzące z Afryki, Bliskiego 

Wchodu i Azji32. Również statystyki duńskiej policji wskazują na nieproporcjonalnie dużą 

                                                             
27 France 'foils five terror attacks' - PM Valls, źródło: http://www.bbc.com/news/world-europe-32427129, dostęp: 

12.07.2015, czas: 11:06. 
28 Terrorism in the European Union, źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_the_European_Unio 
n#List_of_incidents, dostęp: 09.07.2015, czas: 12:08. 
29 List of terrorist incidents in France, źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_France 

, dostęp: 09.07.2015, czas: 13:23.  
30 Czeczeni z Polski zostali dżihadystami? U nas dostali azyl, żródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul 

/1354500,Czeczeni-z-Polski-zostali-dzihadystami-U-nas-dostali-azyl, dostęp: 14.07.2015, czas: 22:09. 
31 Op. cit., Being Muslim in France … 
32 Politiet - Oslo Politidistrikt, Voldteckt I Den Globale Byen – Endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i 

Oslo, źródło: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf, dostęp: 14.07.2015, czas: 

23:28. 
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liczbę przestępstw popełnianych przez imigrantów z Somalii33. Inne dane wskazują, iż 27% 

osób pochodzenia imigranckiego z krajów pozaeuropejskich, [20-24 lata] zostało skazanych za 

przestępstwa pospolite34. Somalijczycy, Libańczycy, Marokańczycy, Turcy i Pakistańczycy to 

narodowości, które popełniają 2-2,5 razy więcej przestępstw niż rdzenni Duńczycy czy 

europejscy imigranci. Z kolei berlińska policja w tzw. „Kryminalnym Atlasie” ukazuje, że 

ponad 2/3 przestępców w stolicy Niemiec to osoby pochodzenia imigranckiego35. 

8. Imigranci ogarnięci wizją własnego świata, nienawidzący europejskiego stylu 

życia i kultury, tworzą tzw. strefy wykluczenia - „no go Area” - które są zalążkiem 

destabilizacji integralności państwa. Wstępu nie mają tam organy władzy wykonawczej - 

policja, straż pożarna, czy nawet służby ratownictwa medycznego. Przykładami takich 

obszarów są: 184 kilometry kwadratowe w Marsylii i okolicach, które spod „muzułmańskiego 

panowania” „odbić” musi francuskie państwo36; to także [wg. danych szwedzkiej policji] 55 

stref „no-go”37, które pokrywają się dokładnie ze strefami zamieszkałymi przez imigrantów; 

to także niemieckie obszary, do których obawia się zapuścić policja i dlatego rozważa 

zatrudnianie policjantów pochodzenia tureckiego38. Brak kontroli nad takimi strefami 

doprowadza do zachwiania autorytetu państwa a co za tym idzie, pogłębia problemy związane 

z integracją. Francuscy obywatele są tak zdesperowani sytuacją w tychże strefach, iż chętnie 

widzieliby wojsko na swoich ulicach, byle tylko na przedmieściach zapanował ład i spokój 

[wojsko widzimy przykładowo na ulicach Brukseli]39. 

9. Całkowita negacja przez muzułmanów miejsca pobytu, prowadzi do tworzenia 

„społeczeństwa równoległego”. Częściowo - co należy uznać za poważny błąd - jak ma to 

miejsce w Wielkiej Brytanii, jest ono sankcjonowane przez powołanie arbitrażowych „sądów 

szariackich”, które jednak ze względu na znikome możliwości kontrolne władz państwowych, 

                                                             
33 Justits Ministeriet, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, żródło: https://themuslimissue.files.word 

press.com/2013/12/denmark_somali_rape_1313962.pdf, dostęp: 11.07.2015, czas: 10:08. 
34 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik - November 2014, źródło: 

http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/19004/indv.pdf, dostęp: 15.07.2015, czas: 17:11. 
35 L. von Törne Kriminalitätsatlas "Es gibt in Berlin keine No-go-Areas", żródło: http://www.tagesspiegel 

.de/berlin/kriminalitaetsatlas-ueberdurchschnittlich-viele-straftaeter-mit-migrationshinte 

rgrund/7061408-2.html, dostęp: 15.07.2015, czas: 17:28. 
36 Communiqués du minister - Clarification sur les ZSP à Marseille, źródło: http://www.interieur.gouv.fr/Archi 

ves/Archives-Manuel-Valls-mai-2012-avril-2014/Communiques-du-ministre/Clarification-sur-les-ZSP-a-Marseil 
le, dostęp: 09.07.2015, czas: 11:20. 
37 Rikskriminalpolisen – Underrättelsesektionen, En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i 

lokalsamhället, źródło: https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polise 

n%20nationellt/Ovriga%20rapporterutredningar/Kriminella%20natverk%20med%20stor%20paverkan%20i%20l

okalsamhallet%20Sekretesspr%2014.pdf, dostęp: 15.07.2015, czas: 18:23.    
38 Türkische Polizei soll in Problemvierteln aushelfen, źródło: http://www.welt.de/politik/deutschland/artic 

le8534459/Tuerkische-Polizei-soll-in-Problemviertelnaushelfen.html, dostęp: 10.07.2015, czas: 07:30. 
39 Sondage : L'armée en banlieue ? Oui !, żródło: http://archive.francesoir.fr/actualite/societe/sondage-l-armee-en-

banlieue-oui-108821.html, dostęp: 15.07.2015, czas: 19:25. 
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stoją w totalnej sprzeczności z oficjalnym systemem prawnym40. Czasami, jak w przypadku 

spraw kryminalnych w Niemczech41, sprawy nie są wnoszone przed oficjalne sądy, tylko 

załatwiane pomiędzy rodzinami przy pomocy „prawa talionu” 42,43. Panuje powszechna zgoda, 

że „brudy pierze się we własnym domu”. 

10. Tolerowanie działań „skrajnego islamu”, poprzez udzielanie coraz większych 

przywilejów muzułmanom, bez zważania na kulturowe korzenie Europy i zasadę 

„wzajemności”, prowadzi do „skręcania europejskich społeczeństw na prawo” i zwiększającej 

się popularności ugrupowań antyimigranckich, antyunijnych i populistycznych. Ich 

popularność doprowadzić może do zachwiania obecnego, politycznego status quo. Przykładem 

może być: Front Narodowy44, czy nieodległe masowe demonstracje niemieckiej PEGIDY45. 

Wzrost nastrojów antyimigranckich w europejskich społeczeństwach może zmienić też, 

niejeden zasiedziały układ sił rządzących, jak miało to miejsce z Partią Wolności w Holandii46. 

11. Jak pokazują badania „Berlińskiego Centrum Nauk Społecznych” w Europie 

powstaje „nowa” społeczność, której 50% populacji, już uznać można za fundamentalistów 

islamskich47 - gdyż uznaje „Zachód” za wroga, a prawo szariatu nadane przez Boga za 

zwierzchnie wobec praw stanowionych przez ludzi. Wykorzystywanie przez muzułmanów 

zasad demokracji do swych partykularnych celów, uwidacznia się coraz większymi naciskami, 

na uznanie przez świeckie społeczeństwa - islamskiego prawa religijnego [przypominającego 

kodeks Hammurabiego]. Nadmiar pobłażania, prowadzi do sytuacji, gdzie powstają polityczne 

inicjatywy islamistów, które biorąc udział w wyborach [W. Brytania] wzywają do 

                                                             
40 B. Cox, A Parallel World - Confronting the abuse of many Muslim women in Britain today, źródło: 

http://www.bowgroup.org/sites/bowgroup.uat.pleasetest.co.uk/files/Bow%20Group%20Report%20%20A%20Pa

rallel%20World%20%20Confronting%20the%20abuse%20of%20many%20Muslim%20women%20in%20Britai
n%20today%2024%2003%2015.pdf dostęp: 15.07.2015, czas: 19:38. 
41 German Justice Failures: Paving the Way for a Muslim Parallel Society, źródło: http://www.spiegel.de/internati 

onal/germany/german-justice-failures-paving-the-way-for-a-muslim-parallel society-a-474629.html, dostęp: 15. 

07.2015, czas: 19:43. 
42 J. Wagner, Richter ohne Gesetz: Islamische Paralleljustiz gefährdet unseren Rechtsstaat, źródło: 

http://www.amazon.de/Richter-ohne-Gesetz-Paralleljustiz-Rechtsstaat/dp/3430201276, dostęp: 15.07.2015, czas: 

19:47. 
43 Prawo talionu, kara talionu, talion, lex talionis (łac. talio "odwet", od talis "taki sam") - historyczna zasada 

prawa, wyrażająca jego sprawiedliwość, według której sankcja była identyczna ze skutkiem przestępstwa. Znana 

z obrazowej, starożytnej sentencji ‘oko za oko, ząb za ząb’. 
44 Opinion polling for the French presidential election, 2017, źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_poll 
ing_for_the_French_presidential_election,_2017, dostęp: 15.07.2015, czas: 20:01. 
45 Anti-Islamization PEGIDA demonstrations in Dresden draw 15,000, źródło: http://www.dw.com/en/anti-

islamization-pegida-demonstrations-in-dresden-draw-15000/a-18133601, dostęp: 12.07.2015, czas 22:09. 
46 Next Dutch general election, żródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Next_Dutch_general_election, dostęp: 

12.07.2015, czas 23:18. 
47 R. Koopmans, Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups: A Comparison of Muslims and 

Christians in Western Europe, Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 41, Issue 1, 2015, s. 33-57, źródło:  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2014.935307#.VaajUPntnLc, dostęp: 13.07.2015, czas: 

23:44. 
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uniewinniania europejskich dżihadystów walczących po stronie Państwa Islamskiego oraz 

wprowadzenia kary za bluźnierstwo przeciwko Allahowi48.  

Biorąc pod uwagę, powyżej przedstawione integracyjne problemy muzułmanów  

w „starej Europie”, należy stwierdzić, że wezwania do wewnątrz europejskiej solidarności są 

tylko próbą obarczenia innych problemami, które „Zachód” sam sobie stworzył.  

Nie mamy tu do czynienia z solidarnością wynikającej z następstw wywołanych 

działaniami wojennymi czy katastrofą naturalną - chociaż dla rdzennego Europejczyka, 

sytuacja panująca w niektórych europejskich państwach, jest zarówno „wojną”, jak  

i „katastrofą naturalną” - ponieważ Europa Zachodnia poprzez błędną politykę imigracyjną  

i integracyjną stworzyła dramatyczną sytuację zarówno na Morzu Śródziemnym jak i we 

własnych krajach. Próby jej „rozwodnienia” poprzez relokację obowiązkowych grup 

imigrantów - żeby uspokoić nastroje społeczne w swoich krajach - jest „zamiataniem 

problemów pod dywan”, „graniem na czas” i wprowadzaniem w błąd, opinii publicznej, co do 

efektów takich działań.  

Solidarność z uchodźcami powinna polegać, nie na przyjmowaniu ich do Europy, 

tylko na, jak najszybszym dążeniu do zakończenia konfliktów w rejonach, z których pochodzą 

oraz do udzielania pomocy materialnej i organizacyjnej osobom przebywającym w licznych 

obozach wokół głównych obszarów konfliktów.  

Należy też, wydać bezwzględną wojnę światu przestępczemu uzyskującemu profity  

z szmuglowania imigrantów, którzy stają się „żywym towarem”, interesem, lepszym, niż handel 

narkotykami. 

Europa, nie jest w stanie przyjąć wszystkich tych, którzy chcą do niej dotrzeć. 

Prognozy demograficzne mówią, iż w regionie Afryki Subsaharyjskiej, Afryki Północnej  

i Bliskiego Wschodu będziemy mieli do czynienia z drastycznym wzrostem populacji do 1,3 

miliarda w ciągu najbliższych 35 lat, co daje pewność wielokrotnego zwiększenia obecnej - 

głównie ekonomicznej - nielegalnej imigracji.  

Polska nie jest gotowa na przyjmowanie i rozpatrywanie większej liczby wniosków  

o azyl, gdyż sama, jest krajem wysokiego bezrobocia, głodujących dzieci i ludzi spędzających 

„pół życia” w kolejkach do lekarza. Jak w takiej sytuacji społecznej, ma jeszcze pomóc innym 

ludziom.   

Musimy też pamiętać o repatriantach ze wschodu - Ukrainy, Białorusi, Mołdawii  

i Kazachstanu, wobec których mamy moralny obowiązek udzielenia pomocy. Ponadto  

                                                             
48 UK Islamist Political Lobby Group Boasts of Electoral Power, źródło: http://www.clarionproject.org/news/uk-

islamist-political-lobby-group-boasts-electoral-power, dostęp: 15.10.2015, czas: 20:38. 
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w obliczu niepewnej sytuacji za wschodnią granicą Polski, powinniśmy raczej przygotowywać 

się na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, gdyż z problemem tym, będziemy musieli poradzić 

sobie sami. Nie liczmy na czyjąkolwiek pomoc.  

Według dostępnych danych od 500 000 do 1 mln ludzi jest gotowych przepłynąć na 

drewnianych łodziach do Europy.  

„Sytuacja na południowej granicy Unii Europejskiej stawia państwa członkowskie  

w niekomfortowej sytuacji. Z jednej strony nie można być obojętnym na ludzką tragedię i nie 

podejmować żadnych działań, a z drugiej strony masowe nielegalne przekraczanie granicy 

tworzy wyżej wspomniane zagrożenia i problemy. Jedynym rozwiązaniem tego stanu rzeczy jest 

stabilizacja regionu Afryki Północnej, lecz pytanie czy Unie Europejska i świat na to stać?”.49 

 

                                                             
49 M. Półtorak, Moralność czy rozsądek? - Imigracja z Afryki Północnej do Europy, źródło: http://www.psz.pl/124-

polityka/moralnosc-czy-rozsadek-imigracja-z-afryki-polnocnej-do-europy, dostęp: 16.07.2015, czas: 11:24. 


