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Rola kobiet w ISIS 

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rosnące znaczenie kobiet w organizacjach terrory-
stycznych, których rola do tej pory – ze względu na ich status – była niedoceniana. Zgromadzony 
w artykule materiał obejmuje opis wybranych motywów i technik werbunkowych stosowanych 
przez ugrupowanie terrorystyczne, jakim jest Islamskie Państwo Iraku i Syrii (ISIS), zwane 
również tzw. Państwem Islamskim. Cechy, jakie powinny posiadać przyszłe terrorystki, poka-
zują, że potrafią one walczyć i być bardziej skuteczne w niektórych działaniach niż mężczyźni, 
dzięki czemu ich działania mogą przynieść korzyści dla tzw. Państwa Islamskiego. Szerokie 
wykorzystanie kobiet, w obecnej sytuacji tej organizacji terrorystycznej, może okazać się dla niej 
kluczowe w kwestii przetrwania. Kobiety są wśród terrorystów nie tylko matkami i żonami, ale 
potrafią zbierać informacje, współdziałać w atakach terrorystycznych w celu odwrócenia uwagi, 
pracować w służbach porządkowych, dostarczać broń oraz żywność walczącym bojownikom. 
Są również znakomitymi łącznikami w Internecie, gdzie docierają do zwolenników chcących 
wesprzeć tę organizację. Spełniają się jako umiejętne rekruterki do grup bojowych.

Ostatnie badania pokazują, że kobiety będąc członkami wirtualnej społeczności, sprawdzają 
się jako element spajający sieci terrorystyczne, ponieważ łatwiej rozwiązują konflikty. Należy 
również pamiętać, że indoktrynowane i umiejętnie zachęcone do działania kobiety potrafią 
dokonywać zamachów samobójczych przy użyciu różnych materiałów wybuchowych, co 
przekracza zwyczajowe pojęcie bojownika jako mężczyzny.

Słowa kluczowe: Państwo Islamskie, terroryści, indoktrynacja, zagraniczni bojownicy ISIS, 
zamachowcy-samobójcy

Women’s Role in ISIS

Abstract

This article aims to draw attention to an increasing role of women in terrorist organizations. 
Their participation was underestimated due to women’s position. The gathered information 
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lists incentives and techniques of sourcing women to terrorist organization such as the Islamic 
State. Predispositions of future female terrorists prove that they can fight and they can be more 
effective in some of their actions than their male fellows, which may lead to the IS’s significant 
benefits. Versatile exploitation of females in present situation may prove to be crucial for the 
IS further existence. In terrorists’ hands women are not only wives and mothers but can also 
gather information, partake in terrorist attacks in order to divert attention, work in mainte-
nance forces, secretly deliver weapons and food to fighting members of the IS. Moreover, they 
are excellent Internet liaisons, where they reach people inclined to support the organization. 
They are also good recruiters to fighting groups. Latest research shows that women who are 
members of virtual societies prove to be very effective as terrorists groups bonding factor due 
to their ability to solve problems. We ought to remember that when indoctrinated and mo-
tivated they can perform suicide attacks with the use of variety of explosives, which exceeds 
the usual notion of a fighter as a male.

Keywords: Islamic State, terrorists, indoctrination, foreign fighters IS, suicide bomber

Wprowadzenie

Pojęcie terrorysty nasuwa nam na myśl męskiego zbrojnego wojownika, uzbrojonego 
w pas szahida, trzymającego karabin w ręku z okrzykiem na ustach „Allah Akbar”. 
Taki obraz wojownika jest nam przedstawiany zarówno przez media społecznościo-
we, jak i przez samych bojowników, którzy umieszczają zdjęcia i pliki wideo swoich 
ekstremistycznych działań na niewiernych (np. ścinanie głów). Taki makabryczny 
obraz pojawia się na portalach całego świata, ze szczególnym wykorzystaniem portali 
społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, po to, aby dotrzeć do jak naj-
większej grupy odbiorców.

Taki obraz medialny dociera do nas, przedstawiając wizerunek „klasycznego” islam-
skiego terrorysty, co powoduje, że zamykamy się ramach poznawczych i okaleczamy 
swój pogląd. A warto zwrócić uwagę na zagrożenie, jakim mogą być przeszkolone w tym 
fachu kobiety oraz dzieci. Pozornie kobiety, uważane za słabszą płeć, po skutecznej 
indoktrynacji stają się bojowniczkami, które walczą w imię Allaha i są gotowe umrzeć 
w świętej wojnie przeciw innowiercom.
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1. Propaganda i werbunek 

Terroryści, zanim zaczną wypełniać swoją rolę w organizacji terrorystycznej, muszą się 
w niej znaleźć, czyli zostać zwerbowani, porwani i wcieleni (dzieci) lub wychować się 
w otoczeniu ludzi będących bojownikami islamskimi. Zasadniczo rekrutacja do orga-
nizacji terrorystycznych odbywała się w meczetach lub w miejscach modlitw. Obecnie 
prowadzi się ją również w Internecie, przez prasę lub telewizję z wykorzystaniem od-
powiednich socjotechnik.

Materiały medialne skierowane do potencjalnych odbiorców, tworzone przez ISIS, 
możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą są materiały, które pokazują walkę z Za-
chodem. Drugą − utopijne wizje prezentujące świat islamu, w którym brak jest rozwar-
stwienia ze względu na pochodzenie, język czy rasę.

Organizacje terrorystyczne cały czas pracują m.in. nad skuteczniejszymi medial-
nymi sposobami propagandy, dzięki której mają możliwość trafić na podatny grunt 
i przyciągnąć ludzi na tereny tzw. Państwa Islamskiego. Od 30 stycznia do 28 lutego 
2017 r. Państwo Islamskie wydało 570 produktów medialnych, średnio 19 dziennie. 
Zestawienie użytych środków medialnych pokazano na wykresie 1 [1].

Wykres 1. Rodzaje propagandy stosowanej przez Państwo Islamskie  

w okresie 30.01 − 28.02.2017

Źródło: [1]



Wykresy 2 i 3. Przekroje tematyki mediów ujęte w przedziałach czasowych

Źródło: [1]

Latem 2015 r. tzw. Państwo Islamskie wyprodukowało 892 materiały agitacyjne, co 
stanowi 36% więcej niż w 2017 r. Materiały te, jak się okazuje, nie pozostają bez wpływu 
na Europejczyków, a w szczególności na Europejki.

Jak wynika z raportu przygotowanego w kwietniu 2016 r. przez International Center 
for Counter-Terrorism (ICCT) dla holenderskiego koordynatora ds. bezpieczeństwa 
i antyterroryzmu, od 2011 r. do 2015 r. wyjechało z Europy do Syrii od 3922 do 4294 
ludzi, według Europolu nawet do 5000 (3/4 to mężczyźni), z czego na stary kontynent 
powróciło około 1000. Według różnych szacunków liczba Europejek, które wyjechały 
do Syrii i Iraku, kształtuje się na poziomie 750 osób. Przedział wiekowy kobiet waha 
się między 18 a 24 lata. Młody wiek kobiet i nie do końca ukształtowany kręgosłup 
moralny przyczyniają się do łatwiejszego poddawania wpływom i manipulacjom, 
a w związku z tym jeszcze silniejszego oddziaływania na postrzeganie świata i wypa-
czenie dotychczasowo wpojonej etyki.

Propaganda ISIS, nakierunkowana na zwerbowanie jak największej liczby ko-
biet, rozmaitymi wyrafinowanymi zabiegami socjotechnicznymi odbywa się przez 
roztaczanie różnych wizji oraz działania poszczególnych agitatorów, w tym również 
przyszłych mężów rozkochujących w sobie młode Europejki. Prof. dr Susanne Schröter, 
szef Frankfurckiego Centrum Badań nad Globalnym Islamem (FFGI), wskazuje, że 
wielu naukowców wierzy, że nadzieja na znalezienie miłości lub romansu przyciąga 
do Syrii wiele młodych kobiet. Podkreślają to plakaty pokazujące romantyczny obraz 
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dżihadu. Mężczyźni są ukazywani jako twardzi, odważni bojownicy, kobiety zaś jako 
silne, skromne, będące zaszczytem dla męża i dzieci żony i matki. Na forach inter-
netowych przedstawiane są zdjęcia przystojnych, jeżdżących konno z flagami ISIS 
mężczyzn, uwielbiających kobiety. Można też zobaczyć zdjęcia pięknych zachodów 
słońca i lwów [2]. Niestety, socjotechniczne techniki tzw. Państwa Islamskiego nie mają 
wiele wspólnego z prawdą. Działają jednak na emocje i wyobraźnię młodych ludzi. Jak 
twierdzą sami dżihadyści, czyli bojownicy islamscy prowadzący wojnę z niewiernymi, 
propaganda jest silniejsza niż bomba atomowa [3].

Wykres 4. Europejczycy w szeregach ISIS w latach 2011–2015

Źródło: [2]

Propaganda ISIS rozwija się również na płaszczyznach naukowych, gdzie wykwali-
fikowany personel medyczny zachęca na przykład do podjęcia nauki na swoich uczel-
niach, do których mają dostęp kobiety i mężczyźni, a tzw. Państwo Islamskie zapewnia 
studentom wszystko, co niezbędne, czyli żywność, książki odzież, mieszkanie. Wszyscy, 
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którzy uzyskają wysokie wyniki w nauce, otrzymają dodatkowo nagrody. Przywódca 
ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, w 2014 r. w przemówieniu podczas ramadanu poszukiwał 
personelu wojskowego i niewojskowego, nie definiując, jakiej płci mieliby być to ludzie. 
Jeśli chodzi o rodzaj specjalności, wśród pożądanych osób byli sędziowie, ludzie z do-
świadczeniem wojskowym, administracyjnym, usługowym, inżynierowie oraz lekarze 
różnych specjalności [4].

Oprócz oficjalnej agitacji na rzecz tzw. Państwa Islamskiego, organizacja rekrutuje 
również w sposób indywidualny. Organizacje terrorystyczne podczas werbowania 
kobiet posługują się różnymi metodami i technikami. Wśród nich możemy wyróżnić:

• pozyskiwanie jak największej liczby informacji o osobie, w szczególności dotyczą-
cych skłonności, oczekiwań czy obaw,

• prowadzenie rozmów w taki sposób, aby sukcesywnie dokonywać zmian świato-
poglądowych u werbowanego, aby stopniowo nabierał on przekonania do utożsa-
mienia się z radykalnymi poglądami,

• manipulacja informacjami, dopasowana do charakteru i osobowości pozyskanymi 
na wcześniejszym etapie rozmowy,

• zapewnienie głębokiego poczucia akceptacji, pozwalającego na zbudowanie więzi 
emocjonalnej, która umożliwia przywiązanie do grupy i poszczególnych jej człon-
ków [5].
Kobiety z zagranicy, jeśli nie trafiają do środowiska ISIS ściągnięte utopijnymi 

perspektywami bądź zwabione przez przyszłych mężów, którzy potrafią oczarować 
w barwny sposób swoją „ofiarę”, mogą również zostać porwane z terenów, które znalazły 
się od kontrolą tzw. Państwa Islamskiego. Przykładem takiej grupy etniczno-religijnej 
są Jazydki, które zamieszkują tereny Iraku. Gdy dochodzi do porwań Jazydek, męż-
czyźni są mordowani, a kobiety stają się własnością bojowników, którzy brutalnie się 
z nimi obchodzą, wykorzystują je seksualnie i zmuszają do przejścia na islam. Gdy są 
nieposłuszne bojownikom bądź starają się uciec od swoich oprawców, są dotkliwie 
bite i grozi się im śmiercią. Wiele z nich zostaje sprzedanych na targach kobiet w celu 
pozyskania pieniędzy. Ewentualnie mogą być wymienione na broń lub przekazane jako 
nagroda. Na uwagę zasługuje fakt, iż w większości z nich to kilkunastoletnie dziewczęta. 
Jeśli nawet kobieta przejdzie na islam nie oznacza to, że będzie łagodniej traktowana.

Sytuacja przemocy seksualnej w Syrii jest bardzo poważnym problemem w tym 
rejonie, ponieważ rządowe siły i inne grupy zbrojne na tym terenie używały gwałtu 
i seksualnej przemocy jako broni w trakcie konfliktów. W związku z tym w 2013 r. ONZ 
zajęło się aż 38 000 ofiarami seksualnej przemocy w Syrii [6].
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Organizacje terrorystyczne chętnie wybierają do swojej organizacji osoby, które 
w jakiś sposób są oderwane od normalnego, właściwego funkcjonowania w społe-
czeństwie. Osobami, które mieszczą się w takim profilu, są najczęściej sieroty, ludzie 
bez perspektyw, osoby, które mają problemy z osobowością oraz inni, którzy znajdują 
się w grupach wykluczonych społecznie. Jednostki takie są poddawane indoktrynacji 
oraz procesom psychicznej manipulacji, ukierunkowuje się je na zasadność popełnio-
nego czynu. Wmawia im się, że są świętymi wojownikami i mudżahedinami, którzy 
dokonują bohaterskich czynów aktami męczeństwa. Ci, którzy giną, to niewierni, zło, 
które należy wytępić. Działania mające przygotować przyszłych „męczenników” za-
zwyczaj prowadzone są w zamkniętych ośrodkach treningowych, w których duchowi 
przywódcy są jedyną miarą rzeczywistości i stanowią właściwą, poprawną wykładnię 
świata. W ten sposób osoby zgromadzone w obozach i zmanipulowane stają się jedną 
spójną grupą, w której dochodzi do zjawiska myślenia jednolitego. Ludzie bardziej 
obawiają się skutków odrzucenia przez grupę niż skutków udziału w samobójczym 
ataku. Jeśli taka osoba nie może wypełnić powierzonego jej zadania, w grę zaczynają 
wchodzić skrajne metody szantażu, w których grozi się śmiercią samemu wojownikowi, 
jak również jego najbliższym i rodzinie, przez tortury aż do odurzania narkotykami, 
wszystko po to, by człowiek nie zawahał się w obliczu swojej śmierci [7].

2� Kobiety w ugrupowaniach terrorystycznych 

Czasem sprzyjające okoliczności, uwarunkowania społeczne powodują, że nastawienie 
wobec kobiet jest bardziej przychylne. Dzięki takiemu obrotowi sytuacji kobiety mają 
możliwość umocnienia swojej pozycji przez różnego rodzaju zaangażowania mające 
na celu pomoc walczącym bojownikom. Z powodzeniem kobiety są wykorzystywa-
ne jako wsparcie ideologiczne lub logistyczne, ale bez udziału w walce zbrojnej [8]. 
Dostrzeżono potencjał kobiet i ich możliwości. Ubrane w pełne burki nie wzbudzają 
zainteresowania, a tym bardziej podejrzeń, dzięki czemu m.in. przechodzą mniej 
rygorystyczne kontrole podczas podróży na dworcach kolejowych czy lotniskach. 
Wykorzystując łagodniejsze traktowanie, mają możliwość wspomagania grup terro-
rystycznych, chociażby przenosząc broń czy materiały wybuchowe. Niejednokrotnie 
same zgłaszają się do organizacji np. w celu pomszczenia swoich najbliższych, którzy 
zginęli w walce z niewiernymi. Czasami same szukają zemsty: kiedy zostały brutalnie 
okaleczone albo znieważone przez gwałt i nie radzą sobie z tą sytuacją. Kobieta, która 
dostaje się do organizacji terrorystycznej z własnej woli, by realizować swoją zemstę, 
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jest bardziej brutalna i skłonna do wielu poświęceń. To zaś czyni ją niezwykle przydatną 
dla islamskiej formacji bojowej [9].

Atak samobójczy to nie jedyna możliwość bojowej realizacji dla aktywnej wojow-
niczki dżihadu, jeżeli potrafi się odnaleźć w tej specyficznej grupie ludzi, posiada przy-
datne umiejętności i umie działać skutecznie, to umożliwi jej to zajęcie istotnej pozycji.

Jedną z nich jest możliwość wcielenia do Brygady Al-Khanssa utworzonej w 2014 r., 
która wykorzystywana jest do pełnienia funkcji porządkowych. W jej skład wchodzą 
wyłącznie kobiety, których zadaniem jest stać na straży, aby kobiety ISIS przestrzegały 
zasad Koranu, np. dotyczących właściwego ubioru czy też stosownego zachowania się 
na terenie tzw. Państwa Islamskiego. Za najbardziej błahe przewinienia wymierzane 
są surowe kary, które są szybko egzekwowane. Przykładem takich zachowań jest m.in. 
kara chłosty lub ostatecznie kara śmierci. W związku z rozwojem kalifatu kobiety są 
także wykorzystywane do działań w Internecie. Ich aktywność polega na rekrutowa-
niu mężczyzn i kobiet, ale stając się członkami wirtualnych społeczności, pełnią rolę 
wsparcia w wymianie informacji, jak np. pozyskać środki finansowe dla potencjalnych 
bojowników pragnących walczyć w imię Allaha, jak i tych, którzy takie środki chcą 
przekazać. Kobiety posiadają umiejętność łatwiejszego rozwiązywania konfliktów 
w sieci, a zarazem potrafią zapewnić lepsze kanały propagandy, finansowania i in-
formacji operacyjnych. Ma to kluczowy wpływ na przepływ informacji i materiałów 
między członkami grupy. Na wykresie 5, sporządzonym przez Neila Johnsona, profesora 
fizyki z University of Miami, odniesiono się do korelacji kobiet (W) i mężczyzn w sieci 
(M1, M2, M3, M4) [10, 11] i pokazano sytuację, w której mężczyzna w sieci nie może 
dotrzeć do pozostałych mężczyzn bez nawiązywania kontaktu z kobietą, będącą ogni-
wem spajającym daną grupę, co czyni ją stabilniejszą i trudniejszą do zlikwidowania.

Wykres 5. Korelacja kobiety i mężczyzn w sieci

Źródło: [11]
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3. Terrorystki ISIS zagrożeniem dla Europy 

Na uwagę zasługuje fakt, że Europejki powracając po indoktrynacji z tzw. Państwa Is-
lamskiego, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla obywateli Europy. Dlatego wymiana 
informacji między poszczególnymi krajami jest kluczowa z punktu widzenia identyfi-
kacji zagranicznych bojowniczek i bojowników, aby zapobiec przekraczaniu przez nich 
granic. Na wykresie 6 szacunkowo wskazano procentowy status osób powracających 
z terenów tzw. Państwa Islamskiego.

Wykres 6. Status Europejczyków w ISIS

Źródło: [2]

Mimo wielkich starań różnych organizacji i państw, którym bliskie jest bezpieczeń-
stwo obywateli, nie udaje się uniknąć zamachów terrorystycznych. Według raportu 
Europolu [12] z 22 czerwca 2016 r. w atakach terrorystycznych w Europie w 2015 r. 
zginęło 151 osób, a 360 zostało rannych. Sumienna praca służb pozwoliła udaremnić 
211 ataków terrorystycznych. Aż 1077 osób zostało aresztowanych w UE za przestęp-
stwa związane z terroryzmem. W porównaniu do lat ubiegłych nastąpił znaczny wzrost 
aresztowań osób w wieku poniżej 25 lat: od 87 w 2013 r., do 178 w 2014 r. i 268 w 2015 r. 
Ogólna liczba aresztowań kobiet niemal podwoiła się: z 96 w 2014 r. do 171 w 2015 r. 
Jeszcze większy wzrost odnotowano w liczbie kobiet aresztowanych za przestępstwa 
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związane z terroryzmem dżihadu: od 6 w 2013 r. do 52 w 2014 r. i 128 w 2015 r. Prawie 
dwie trzecie aresztowanych (63%) było obywatelami Unii Europejskiej i w większości 
się w niej urodziło (58%).

Wykres 7. Udaremnione ataki i aresztowania w Europie w 2015 r. 

Źródło: [12]

Biorąc pod uwagę fakt, że wyszkolone i zmanipulowane kobiety ISIS, które wró-
ciły do Europy, będąc ubrane w burki, mogą dokonywać zamachów samobójczych za 
pomocą materiałów wybuchowych i osiągać przy tym wysoką skuteczność, ponieważ 
łatwiej im przenikać do miejsc, w których znajdują się większe grupy ludzi bez wzbu-
dzania podejrzeń. 
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Na diagramie (wykres 8) przedstawiono rodzaje broni użytej w atakach terrory-
stycznych przez kobiety na terenach Iraku, Syrii, Libanu, Belgii i Francji.

Wykres 8. Potwierdzone samobójcze ataki kobiet w latach 2001–2016

Źródło: [13]

Wykres 9. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w organizacji zamachów 

Źródło: [13]

Ze względu na trudną sytuację tzw. Państwa Islamskiego na terenie Syrii i Iraku, 
coraz bardziej znaczącą rolę odgrywa Internet, w którym bojownicy ISIS zwierają 
swoje szeregi. Na tym polu rola kobiet najmocniej się sprawdza, bardziej niż karabin 
w ręku i pas szahida. Potrafią łączyć ludzi w grupy, nie tylko zwolenników, ale również 
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umieją przyciągać sympatyków, którzy chętnie wesprą finansowo i logistycznie swoich 
wojowników, braci, aby mogli przetrwać i wygrać z „niewiernymi”. W dobie Internetu 
trudno jest walczyć z terrorystami, ponieważ wykrycie i zniszczenie dobrze kierowa-
nej grupy zwolenników, która może być rozsiana po całym świecie, jest bardzo trudne, 
wręcz niemożliwe. 

Wykres 10. Zestawienie liczby zamachowców (z podziałem na płcie) i ich ofiar

Źródło: [13]

Przybywający do Europy bojownicy ISIS, dzięki sieci Internet, mają nieograniczone 
możliwości podtrzymywania kontaktów z pozostałymi terrorystami. Łatwość w prze-
kazywaniu cennych informacji, środków oraz instruktażu pozwala dokonać zamachu 
terrorystycznego nawet pojedynczej jednostce. Działanie tak rozproszonej grupy ludzi, 
gotowej do uderzenia w jednym czasie, może być tragiczne w skutkach i bolesne dla 
każdego państwa, a co za tym idzie, mieć kolosalny wpływ na poczucie bezpieczeń-
stwa obywateli. Używanie przez terrorystów narzędzi dostępnych powszechnie, np. 
samochodu osobowego, ciężarówki, noża powoduje, że łatwo mogą osiągnąć swój 
cel. W związku z tym, że organizacje terrorystyczne nastawione są na jak największą 
liczbę ofiar, im łatwiej i taniej zdobyć narzędzie, tym lepiej i prościej osiągnąć cel. O ile 
mężczyzna niosący spory plecak mógłby zwrócić na siebie uwagę, tak kobieta ubrana 
burkę (lub nie) i pchająca wózek z dzieckiem, który jest wypełniony materiałami wy-
buchowymi gotowymi do wybuchu, mogłaby umknąć naszej uwadze.

Dlatego tak istotne jest, aby państwa współpracowały ze sobą w przekazywaniu 
informacji dotyczących kobiet i mężczyzn, którzy mogą być zwolennikami tzw. Pań-
stwa Islamskiego. Ponadto kraje, w których występuję najwyższy poziom zagrożenia 
zamachami terrorystycznymi, powinny zwiększyć poziom infiltracji Internetu, aby 
rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać zagrożenia o charakterze terrorystycznym godzące 
w podstawę bezpieczeństwa państwa.
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