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Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
społecznego w Bośni i Hercegowinie. 
Uwarunkowania – diagnoza – prognozy 

Wprowadzenie

Naturalnym skutkiem zakończenia międzyblokowej rywalizacji, która toczyła się pod-
czas zimnej wojny, stała się przebudowa systemu bezpieczeństwa międzynarodo-
wego. Nie można zaprzeczyć, że zadanie to miało i nadal ma charakter dość skom-
plikowany, bowiem obecny ład międzynarodowy charakteryzuje się niestabilnością, 
albowiem mimo prognoz analityków nie doszło do równowagi sił i „końca historii”, 
które mógłyby skutkować wygaszaniem wojen i konfliktów. Zarówno wielcy gracze, 
jak i państwa średniej wielkości, zostali uwikłani w kolejne konflikty, w wyjątkowo dy-
namicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym, w którym ponadto po-
jawiło się wiele nowych zagrożeń implikujących zmianę podejścia do zjawiska bezpie-
czeństwa. Występowanie coraz większej liczby państw dysfunkcyjnych1, jak również 
odrodzenie się konfliktów niskiej intensywności poprzez „odmrożenie” nacjonali-
zmów oraz wznowienie sporów: terytorialnych, etnicznych, narodowościowych i reli-
gijnych – można zaliczyć do najbardziej charakterystycznych przejawów zagrożeń we 
współczesnym, zglobalizowanym świecie. Studiowanie niebezpieczeństw, określa-
nych sensu largo jako zagrożenia asymetryczne, wymagało podjęcia nowych badań 
podstawowych. Zastosowanie kolejnych podejść badawczych doprowadziło do roz-
szerzanie się zakresu pojęciowego bezpieczeństwa, co sprawiło, iż wzrosło znaczenie 

1 D. Miłoszewska, Świat przednowoczesny jako źródło zagrożeń dla współczesnych stosunków między-
narodowych, [w:] Konflikty i spory międzynarodowe, t. 1, red. R. Łoś, Łódź 2009, s. 104. 
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sektorów bezpieczeństwa niemilitarnego, takich jak: ekonomiczne, ekologiczne, spo-
łeczne czy energetyczne2. 

Trzeba podkreślić, że po zimnej wojnie na „euroazjatyckiej szachownicy” pojawiły 
się nowe państwa jako konsekwencja rozpadu silnych do tej pory struktur politycz-
nych, wśród których można wymienić: ZSRR i Jugosławię. O ile los Związku Radziec-
kiego został przesądzony w wyniku „aksamitnego rozwodu”, który doprowadził do 
powstania WNP, to wyrosłe na gruzach federalnej Jugosławii nowe państwa postju-
gosłowiańskie ukształtowały się w wyniku bezwzględnej wojny domowej. Tak utwo-
rzone republiki na Bałkanach musiały zmierzyć się z wieloma problemami dotyczą-
cymi ich bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego. Nie bez powodu region 
ten, charakteryzowany poprzez określenie „bałkański tygiel narodów” czy też „kocioł 
bałkański”, znany jest od wieków z możliwości wybuchu niespodziewanego konfliktu, 
który mógłby zagrozić Staremu Kontynentowi, zatem zapewnienie jego bezpieczeń-
stwa stało się szczególnym wyzwaniem także w XXI wieku.

W kontekście podjętej w artykule problematyki, warto nadmienić, że do tej 
pory nie powstało opracowanie, w którym dokonanoby analizy stanu bezpieczeń-
stwa społecznego Bośni i Hercegowiny, w oparciu o paradygmaty, które pojawiły 
się po zimnej wojnie. Dlatego celem niniejszej pracy stała się diagnoza stanu bez-
pieczeństwa społecznego w Bośni i Hercegowinie oraz wyszczególnienie stojących 
przed nim zagrożeń w XXI wieku. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie: jakie 
czynniki wpłynęły na kształtowanie się bezpieczeństwa społecznego na tym teryto-
rium oraz jakie są perspektywy, które mogłyby doprowadzić do jego zapewnienia. 
W artykule postawiona została teza, że Bośnia i Hercegowina stanowi przykład pań-
stwa, w którym ze względu na skomplikowaną sytuację narodowościowo-etniczną 
zagwarantowanie bezpieczeństwa społecznego stanowi kwestię niezwykle skom-
plikowaną, w wielu aspektach, stawiając przed mieszkańcami i władzami szereg 
wyzwań o charakterze długoterminowym. Należy przy tym zauważyć, że litera-
tura przedmiotu dotycząca najnowszych dziejów Bośni i Hercegowiny wykazuje 
się znaczną różnorodnością, bowiem zawiera opracowania o charakterze studiów 
zarówno historycznych, jak i politologicznych, co umożliwia bardziej wnikliwe po-
znanie specyfiki badanego terytorium. Spośród opracowań i artykułów warto wy-
mienić następujące: M. Kasapović, Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i ne-
stabilna država, Zagreb 2005; R.J. Donia, Sarajevo: biografia grada, Sarajevo 2006; 
K. Krysieniel, W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demo-
kracją konsocjonalną, Warszawa 2012; S. Sochacki, Bośnia i Hercegowina 1995–
2012. Studium politologiczne, Toruń 2015; D. Gibas-Krzak, Bośnia i Hercegowina: 
determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzuł-
manów, Częstochowa 2016; Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Zbornik 
radova, t. I, II, Sarajevo 2011; M.A. Hoare, The History of Bosnia. From the Middle 
Ages to the Present Day, London 2007; O. Ibrahimagić, Državno-pravni Razvitak 
Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1998; F. Friedman, The Bosnian Muslims: Denial 
of a Nation, Boulder 1996; F. Bieber, Bosnia-Herzegovina: Slow Progress towards 
a Functional State, „Southeast European and Black Sea Studies” 2006, vol. 6, nr 1; 

2 K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego 
stanu, red. nauk. K. Żukrowska, Warszawa 2011, s. 32.
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F. Bieber, Post-War Bosnia: Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Pu-
blic Sector, London 2006. 

Klasyfi kacja bezpieczeństwa społecznego 
po zimnej wojnie 

Postrzeganie bezpieczeństwa w ujęciu sektorowym w ramach stosunków międzyna-
rodowych zostało zapoczątkowane jeszcze w okresie zimnej wojny, kiedy przestano 
rozpatrywać bezpieczeństwo wyłącznie w aspektach: politycznym i militarnym3. 
Istotne zmiany w percepcji bezpieczeństwa stały się pokłosiem upowszechnienia 
przez ONZ human security, czyli bezpieczeństwa jednostki ludzkiej. Warto podkreślić, 
że zakres definicyjny human security odnosi się do ochrony przed wszelkimi zagroże-
niami obecnymi i przyszłymi, które posiadają charakter polityczny (wąskie ujęcie) lub 
gospodarczo-społeczny (szerokie ujęcie)4.

Definiowanie zjawiska bezpieczeństwa poprzez pryzmat sektorów doprowa-
dziło do wyodrębnienia wielu jego dystryktów, wśród których wyróżnić należy: 
sektor militarny, który odnosi się do aspektów użycia siły; sektor polityczny do-
tyczący władzy i sposobu rządzenia; sektor ekonomiczny, który obejmuje finanse, 
produkcję oraz handel; sektor społeczny dotyczący tożsamości zbiorowej; sektor 
ekologiczny, który odwołuje się do relacji między człowiekiem a biosferą planety; 
sektor bezpieczeństwa technologicznego obejmujący walkę informacyjną oraz za-
grożenia wynikające z rozwoju technologicznego, jak np. inżynieria genetyczna5. Co 
więcej, w ramach nowego podejścia nadal tworzone są kolejne sektory bezpieczeń-
stwa, do których można zaliczyć np. problematykę związaną z terroryzmem czy też 
bezpieczeństwo humanitarne, które często jest jednak pojmowane ekskluzywnie 
i nie brane pod uwagę w typologii6. 

Obszar, który obejmuje bezpieczeństwo społeczne jest bardzo szeroki, gdyż w za-
kresie jego zainteresowania znajdują się nie tylko zagadnienia stricte socjalne, ale 
także związane z integracją społeczną albo problematyką rozwojową. Zgodnie z po-
dejściem szkoły kopenhaskiej, bezpieczeństwo społeczne (societal security) odnosi 
się do tożsamości grupowej, czyli procesu konstruowania tożsamości narodowej, do-
tyczy więc zbiorowości i ich tożsamości7. Trzeba przy tym zauważyć, że nie można sta-
wiać znaku równości między nim a problematyką socjalną, bowiem bezpieczeństwo 
socjalne (social security) dotyczy jednostek i jest pojmowane w sensie ekonomicznym, 
co oznacza, że posiada zakres znacznie węższy niż bezpieczeństwo społeczne, gdyż 
faktycznie ogranicza się do zapewnienia środków do życia. Tymczasem o stanie bez-
pieczeństwa społecznego decyduje wiele determinantów, do których należy zaliczyć 

3 M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006, s. 36.
4 K.P. Marczuk, Determinanty bezpieczeństwa społecznego, [w:] Trzy wymiary współczesnego bezpie-

czeństwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2014, s. 150.
5 M. Malec, op. cit., s. 36–37.
6 Ibidem. 
7 B. Buzan, O. Waever, J. de Wilde, Security: A new framework for analysis, Boulder–London 1998, 

s. 119–120.
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czynniki: polityczno-prawne, gospodarcze, kulturowe, ekologiczne, zewnętrzne oraz 
związane ze środowiskiem międzynarodowym8. Wart podkreślenia jest fakt, że bez-
pieczeństwo społeczne w ujęciu szkoły kopenhaskiej bierze pod uwagę tożsamość 
pojedynczych ludzi i grup społecznych. Rozpatrując tę problematykę, nie można za-
pominać, że tożsamość zawsze była zagadnieniem kontrowersyjnym, gdyż jednostki, 
które dzielą ze sobą wspólne wartości są organizowane w sposób strukturalny lub 
funkcjonalny. Ponadto tożsamość jest mniej podatna na całokształt wartości społecz-
nych, a bardziej na podstawowe potrzeby pojedynczego człowieka, które często od-
noszą się do religii, rasy, języka czy kultury. Dlatego też przejawy ludzkiej tożsamości 
różnią się w zależności od czasu i miejsca oraz nieustannie ewoluują, co sprawia, że 
środowisko międzynarodowe staje się coraz bardziej złożone9. 

Trzeba więc stwierdzić, że tożsamość posiada charakter wysoce subiektywny, 
a ponadto wpływ na nią ma historia danego obszaru. W konsekwencji może to sta-
nowić przyczynę wielu wyzwań, jak i zagrożeń. Zróżnicowanie tożsamości oddziałuje 
na złożoność środowiska bezpieczeństwa, rzutując na całokształt funkcjonowania 
wielu aspektów życia politycznego i ekonomicznego danego państwa. W Europie 
bezpieczeństwo społeczne odnosi się przede wszystkim do narodów i grup etnicz-
nych, które mogą generować konflikty oraz być postrzegane jako przeszkoda w inte-
gracji europejskiej. Według szkoły kopenhaskiej, za jedno z najważniejszych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa społecznego uznawane są migracje, gdyż zdolne są one prze-
kształcić tożsamość członków danej grupy poprzez zmianę struktury społeczeństwa; 
z kolei z drugiej strony mogą też służyć jego homogenizacji10. W trakcie analizy trzeba 
pamiętać, że bezpieczeństwo społeczne stanowi w epoce globalizacji niezwykle dy-
namiczny proces, a jego złożony charakter służyć ma przede wszystkim zrealizowaniu 
w bardzo szerokim zakresie potrzeb społecznych jednostek przez podmiot, jakim jest 
państwo narodowe11. 

Zróżnicowane aspekty bezpieczeństwa społecznego 
Bośni i Hercegowiny

Współczesną Bośnię i Hercegowinę można scharakteryzować jako państwo niesta-
bilne, powstałe w wyniku interwencji mocarstw, przede wszystkim USA, które skło-
niły skonfliktowane strony do zakończenia wojny domowej związanej z rozpadem Ju-
gosławii oraz parafowania pokoju w Dayton w 1995 roku12. Należy podkreślić, że ten 
nacisk stał się właściwie dyktatem, co stawia pod znakiem zapytania dobrowolność 
zawartego porozumienia13. Bośnia i Hercegowina składa się z dwóch podmiotów 

8 K.P. Marczuk, op. cit., s. 152.
9 M. Malec, op. cit., s. 43. 
10 B. Buzan, O. Waever, J. de Wilde, op. cit., s. 121–122. 
11 K.P. Marczuk, op. cit., s. 157. 
12 O. Ibrahimagić, Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1998, s. 51. 
13 Porozumienie pokojowe, które umożliwiło zakończenie wojny w Bośni i Hercegowinie parafowano 

21 listopada 1995 r. w Dayton, mieście położonym w amerykańskim stanie Ohio. Uroczyście podpi-
sano je 14 grudnia tego samego roku w Paryżu. Porozumienie zawarły strony konfliktu: Bośnia i Her-
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(entitetów): Federacji Bośni i Hercegowiny (FBiH) oraz Republiki Serbskiej (RS). Od 
1999 roku dołączył do nich Dystrykt Brčko, utworzony w wyniku decyzji specjalnie po-
wołanego w tym celu Trybunału Arbitrażowego. W związku z tym konstytucjonaliści 
podają, że Bośnia i Hercegowina jest państwem, które składa się z „trzech jednostek 
o dużym stopniu samodzielności”14. W ciągu przeszło dwudziestu lat funkcjonowania 
na arenie międzynarodowej nie udało się ustabilizować jej sytuacji wewnętrznej, co 
sprawia, iż jest ona postrzegana jako system polityczny niedokończony lub sztuczny15, 
o cechach państwa upadającego (failing state). Trudno nie zgodzić się z anality-
kami, którzy uważają, że Bośnia i Hercegowina jest wyłącznie protektoratem mię-
dzynarodowym16. Biorąc pod uwagę czynniki etniczne, Bośnia i Hercegowina stanowi 
pogranicze kulturowe – rozumiane jako tampon zone, obrzeże narodowe oraz cy-
wilizacyjne, na obszarze którego doszło do powstania muzułmańskiej wspólnoty na-
rodowej oraz tzw. boszniackiej tożsamości, ukształtowanej w opozycji do narodów – 
chorwackiego oraz serbskiego17. 

Genezy bośniackiej mozaiki etnicznej należy szukać w jej skomplikowanej historii. 
Co więcej trzeba podkreślić, że na dzieje Bośni i Hercegowiny wpływają liczne deter-
minanty, do których należy zaliczyć: geopolityczne, geograficzne, historyczne, poli-
tyczne, kulturowe, etniczne oraz religijne, oddające wieloaspektowy charakter tego 
„pogranicza”18. Warto przy tym zauważyć, że począwszy od średniowiecza, teryto-
rium Bośni i Hercegowiny zwracało uwagę ze względu na swoją wieloreligijność i wie-
lokulturowość. Bowiem obok wyznawców prawosławia i katolików, znaczne wpływy 
osiągnął tam ruch heretycki, którego instytucjonalną reprezentację stanowił unikalny 
Kościół bośniacki, który posiadał charakter – wzmacniającego państwowość – forum 
politycznego19. Taki stan rzeczy został jednak zmieniony w wyniku rządów osmań-
skich. Najazd turecki, do którego doszło wiosną 1463 roku, prawdopodobnie z po-
wodu odmowy płacenia przez króla Bośni haraczu, w zasadzie zapoczątkował proces 

cegowina, Chorwacja oraz Federalna Republika Jugosławii, która reprezentowała Serbów. Świadkami 
byli członkowie Grupy Kontaktowej (Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Niemcy i Wielka Brytania) 
oraz przedstawiciel UE; w: K. Krysieniel, Specyfika rozwiązań ustrojowych w Bośni i Hercegowinie, 
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 1(17), s. 37.

14 Ibidem, s. 40.
15 E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 12.
16 Może o tym świadczyć nie tylko fakt napisania konstytucji w języku angielskim przez prawników ame-

rykańskich, ale przede wszystkim ustanowienie instytucji Biura Wysokiego Przedstawiciela (Office of 
the High Representative in Bosnia and Herzegovina, OHR), który posiada szerokie kompetencje, m.in. 
prawo dymisjonowania demokratycznie wybranych władz i urzędników, których podejrzewa się o ła-
manie prawa oraz utrudnianie procesu pokojowego; ponadto może rozwiązywać partie polityczne, 
jak również narzucać rozwiązania prawne, włącznie z poprawkami do konstytucji podmiotów; w: Of-
fice of the High Representative, http://www.ohr.int/?lang=en [dostęp: 25.02.2018]. 

17 V. Spahić, Bośniacko-muzułmańska tożsamość kulturowa między zasadami mocy i pokoju, [w:] Wokół 
Macedonii: siła kultury, red. B. Zieliński, Poznań 2002, s. 221–229. 

18 Zob. D. Gibas-Krzak, Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami 
a supremacją Muzułmanów, Częstochowa 2016; F. Bieber, Post-War Bosnia: Ethnic Structure, Inequ-
ality and Governance of the Public Sector, London 2006. 

19 P. Wróbel, Oblicza islamizacji na terenach Bośni w XV I połowie XVI wieku, „Balcanica Posnaniensia. 
Acta et Studia” 2011, nr XVIII, s. 94 et passim. 
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opanowania królestwa Bośni, który posiadał wiele etapów i trwał prawie sto lat20. Za-
jęcie ziem bośniackich spowodowało nie tylko usunięcie instytucji związanych z funk-
cjonowaniem średniowiecznych struktur feudalnych, ale także zmiany demogra-
ficzne, etniczne i wyznaniowe. Jak już wspomniano, przełomowe znaczenie okupacji 
tureckiej polegało na tym, że pojawił się trzeci istotny podmiot polityczno-etniczny, 
obok Serbów i Chorwatów, jakim była społeczność muzułmańska. Wcześniej bowiem 
wyznawcy islamu nie odgrywali praktycznie żadnej istotnej roli w bośniackiej historii. 
Postępy islamizacji spowodowały jednak, iż muzułmanie zdobyli wysoką pozycję po-
lityczno-społeczną, wykorzystując przywileje nadawane przez Turków, niedostępne 
dla chrześcijańskiej społeczności. W efekcie tego procesu doszło do wykształcenie się 
elity muzułmańskich begów, którzy zastąpili średniowiecznych chrześcijańskich feu-
dałów. Zasadnicza różnica w pojmowaniu tożsamości narodowej mieszkańców wila-
jetu bośniackiego wynikała z polityki Osmanów, którzy doprowadzili do wzmocnienia 
znaczenie wiary, jako wyznacznika tożsamości narodowej21. 

Skomplikowane dzieje ziem bośniackich sprawiły, że nieustannie znajdowały się 
one pod wpływem silniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Wobec słabnięcia 
pozycji Turcji, ważną rolę zaczęły odgrywać Austro-Węgry. Po kongresie berlińskim 
(1878), który uregulował tzw. kwestię wschodnią, doszło do umocnienia pozycji mo-
narchii habsburskiej na Bałkanach. Wynikało to również z faktu, iż oddano Bośnię 
i Hercegowinę pod administrację Austro-Węgier, na okres trzydziestu 30 lat22. W tym 
okresie silna muzułmańska wspólnota religijna, wywodząca się od poturczonej lud-
ności słowiańskiej, która zamieszkiwała terytorium dawnego wilajetu bośniackiego, 
zaczęła domagać się praw narodowych23. Warto zauważyć, że miejscowi wyznawcy 
islamu pochodzili od poturczonej ludności słowiańskiej: wyznania katolickiego, pra-
wosławnego i bogomilskiego, która dzięki wykorzystaniu koniunktury politycznej uzy-
skała potencjał do stopniowej supremacji na tym obszarze. Na uwagę zasługuje fakt, 
że w szerokim zakresie odwoływano się do historii Bośni i Hercegowiny, co sprzyjało 
tworzeniu się mitów o bogomilskim pochodzeniu szlachty muzułmańskiej (begów). 
W ten sposób zmitologizowana historia stawała się najważniejszym elementem dys-
kursu historycznego i politologicznego. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego nastąpił wzrost znaczenia poli-
tycznego muzułmanów, których liderzy opowiedzieli się za państwem jugosło-
wiańskim oraz dyktaturą królewską. Z kół tej wspólnoty wychodziły najsilniejsze 
tendencje do uzyskania przez Bośnię i Hercegowinę autonomii. W czasie II wojny 
światowej muzułmańscy autonomiści popierali faszystowskie Niezależne Państwo 
Chorwackie, którego przemoc skierowana była przeciwko innych grupom etnicznym 
i wyznaniowym. Co więcej, środowisko autonomistów zwróciło się do Hitlera z po-
stulatem powołania do życia państwa Bośni i Hercegowiny pod niemieckim patro-
natem. „Najlepszymi Bośniakami”, zgodnie z rasistowską ideologią, mieli być wy-
znawcy islamu, jako kontynuatorzy aryjskiej tradycji. Po II wojnie światowej, dzięki 

20 P. Vrankić, Hercegova zemlja od propasti Bosne do defnitivnog pada pod Turke u svjetlu suvremenih 
bizantskih i osmanskih izvora, [w:] Hum i Hercegovina kroz povijest. Zbornik radova s Međunarod-
noga Znanstvenog skupaodržanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009, Kn. I, Zagreb 2011, s. 706.

21 R.J. Donia, J.V.A. Fine, Bosna i Hercegovina: iznevjerena tradicija, Sarajevo 2011, s. 74.
22 V. Dedijer, Sarajevo 1914, t. I, Łódź 1984, s. 80–84.
23 W czasie panowania tureckiego ludność muzułmańska stanowiła ok. 35,9% mieszkańców wilajetu 

bośniackiego; D. Gibas-Krzak, op. cit., s. 198. 
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wykorzystaniu instrumentów polityki narodowościowej prowadzonej przez komu-
nistów, doszło do ustanowienia narodu muzułmańskiego, co można uznać za ewe-
nement na skalę światową. Pod koniec istnienia komunistycznej Jugosławii Mu-
zułmanie24 stanowili 43,7% mieszkańców republiki, przewyższając ludność serbską 
(31,4%) i chorwacką (17,3%)25. W zdobywaniu dominacji przez tę wspólnotę po-
magał rozwój historiografii, który przebiegał zgodnie z jednym wektorem, mającym 
doprowadzić do legitymizacji Muzułmanów w procesie historycznym. Interpretacja 
dziejów w tym wydaniu spowodowała dalsze umacnianie się nieprawdziwych, z na-
ukowego punktu widzenia, paradygmatów, odnoszących się do tradycji narodowej, 
zgodnie z którymi wyznawcy islamu mieli być potomkami bogomiłów. Trzeba za-
uważyć, że niebezpiecznym precedensem stało się uznanie tożsamości narodowej 
opartej na religii przez świat nauki, gdyż utrwalano w ten sposób procesy falsyfi-
kacji i mitologizacji dziejów, czego efektem było ich zakodowanie w świadomości 
pokoleniowej mieszkańców Bośni i Hercegowiny. 

Podczas wojny domowej związanej z rozpadem federacyjnej Jugosławii (1991–
1995) doszło do wybuchu prawdziwej „wojna wszystkich ze wszystkimi”. W Bośni 
i Hercegowinie była ona efektem ukształtowania się w toku dziejów przeciwstaw-
nych grup etnicznych, które charakteryzowały się fanatyzmem religijnym, rodzącym 
nieprzerwane konflikty, niezwykle trudne do zahamowania, podczas których 
trudno było określić: kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem, gdyż szybko zmieniały 
się alianse. Czynnik muzułmański bez wątpienia wpływał na eskalację tych antago-
nizmów, powodując, że działania wojenne przedłużały się do fizycznego i psychicz-
nego wyczerpania sił walczących. Po zakończeniu wojny domowej, ludność muzuł-
mańska zaczęła coraz intensywniej wyrażać ambicje społeczne i polityczne26. We 
wrześniu 1993 r. podczas Kongresu Boszniackiego w Sarajewie, w którym wzięli 
także udział delegaci mniejszości muzułmańskiej z Serbii i Czarnogóry, nastąpiła 
zmiana etnonimu na Boszniak, co podkreśliło związki wyznawców islamu z ob-
szarem Bośni i Hercegowiny. Obecnie we współczesnym dyskursie politologicznym 
zwraca się uwagę, że to przede wszystkim Boszniacy dążą do zachowania całości 
państwa, natomiast Serbowie i Chorwaci zmierzają do jego podziału między dwa 
silniejsze podmioty: Serbię i Chorwację27.

Zagrożenie islamizacją i terroryzmem 

Zgodnie z wynikami ostatniego spisu, podanymi w 2017 roku, liczba ludności 
w Bośni i Hercegowinie wynosi 3 531 159. Podział pod względem narodowościowym 

24 Pisani z dużej litery, gdyż w 1968 r. Związek Komunistów Jugosławii przyznał, że Muzułmanów należy 
traktować jako odrębny naród, natomiast w 1971 roku, podczas spisu ludności, mieszkańcy Bośni 
i Hercegowiny mogli się identyfikować jako Muzułmanie – w sensie nacjonalnym; P. Eberhardt, Prze-
miany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005, s. 77 et passim.

25 Ibidem, s. 79.
26 K.M. Zalewski, Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Po-

łudniowo-Wschodniej Europie. Przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku, Warszawa 2010, 
s. 195.

27 Ibidem.
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przedstawia się następująco: 50,11% Boszniaków; 30,78% Serbów i 15,43% Chor-
watów28. Skomplikowana sytuacja etniczna w państwie, w którym dominują wyzna-
jący islamu – Boszniacy, nie sprzyja stabilizacji społecznej ani procesom demokra-
tyzacji. Poglądy naukowców na temat wykreowania narodu muzułmańskiego nadal 
są zróżnicowane. Już w okresie komunistycznej Jugosławii wywoływało to wiele po-
lemik wśród pozostałych narodów federacji, czyli przede wszystkim: Serbów i Chor-
watów. Do dziś aktualne pozostaje pytanie, czy w ogóle jest możliwe skonstruowanie 
modelu narodu bośniackiego, i czy Muzułmanie mogą być uznani za naród? Trudno 
nie zgodzić się z wywodem Marka Waldenberga, który uznał, iż uwzględniając znane 
teorie, praktycznie niemożliwe jest stworzenie modelu narodu boszniackiego29. Nie 
można nie zauważyć, że po wojnie domowej doszło do wzmocnienia pozycji islamu 
w społeczeństwie oraz zrodziły się podejrzenia, iż celem pierwszego prezydenta Bośni 
i Hercegowiny, Aliji Izetbegovicia, twórcy Partii Akcji Demokratycznej (czołowej partii 
muzułmańskiej), było zbudowanie państwa islamskiego, chociaż on oficjalnie zaprze-
czał tej tezie30. 

Najbardziej groźny dla bezpieczeństwa okazał się jednak rozwój radykalnych 
nurtów islamu. Wynikał on z tego, że w wojnie domowej w Bośni i Hercegowinie 
wzięli udział „wojownicy Allaha”, a wśród nich wahhabici, którzy głosili konieczność 
reformowania bośniackiego islamu w radykalnym kierunku. Ich obecność wywołała 
napięcia w dotychczas umiarkowanej społeczności muzułmańskiej. Po zakończeniu 
wojny na terytorium Bośni i Hercegowiny pozostało ok. 1500–2000 mudżahedinów, 
wśród których było ok. 1000 członków organizacji terrorystycznych31. W październiku 
2006 r. Abu Hamza, lider bośniackich wahhabitów oświadczył, że ponieważ dotych-
czasowe islamskie praktyki w Bośni i Hercegowinie miały charakter ateistyczny, nale-
żałoby ustanowić „prawdziwą religię”, zgodną z zasadami Koranu. W ciągu kolejnych 
lat odnotowano szereg wystąpień i ataków terrorystycznych z udziałem bośniackich 
fundamentalistów. W 1997 roku na terytorium Federacji Chorwacko-Muzułmań-
skiej przeprowadzono 170 akcji terrorystycznych. Jedną z nich była eksplozja samo-
chodu pułapki przed posterunkiem policji w Mostarze, gdzie rannych zostało 50 osób. 
Dopiero atak na World Trade Center z 11 września 2001 r. uświadomił politykom 
28 W FBiH mieszka 2 219 220 ludności, natomiast w RS 1 228 423, zaś w Dystrykcie Brčko – 83 516. Spis 

mieszkańców Bośni i Hercegowiny został przeprowadzony od 1 do 15 października 2013 roku, Kona-
čni Rezultati popisa u BiH 2013, April 2017, http://fzs.ba/index.php/popis-stanovnistva/popis-sta-
novnistva-2013/konacni-rezultati-popisa-2013 [dostęp: 25.02.2018]. 

29 M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje, idee, Warszawa 1992, 
s. 115.

30 W ocenie wielu bałkanistów Izetbegović był najważniejszym bośniackim islamistą, który nie tylko 
próbował powołać do życia państwo islamskie na Bałkanach, ale także brał udział w tworzeniu w Bo-
śni i Hercegowinie tzw. bazy globalnego dżihadu, Dž.P. Šindler, Nesveti teror. Bosna, Al Kaida i uspon 
globalnog dżihada, Beograd 2009, s. 188, 211–217; J. Elsässer, Jak dżihad przybył do Europy. Wojow-
nicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Warszawa 2007, s. 229–247 et passim; M. Drecun, Alahovi rat-
nici, Beograd 2008, s. 150–151 et passim.

31 Dane statystyczne na temat liczby „wojowników Allaha” na terenie Bałkanów różnią się od siebie 
w zależności od cytowanych źródeł. Zgodnie z informacjami amerykańskiej Roboczej Grupy ds. terro-
ryzmu i niekonwencjonalnego prowadzenia wojny, w kwietniu 1996 r. na terenie Bośni i Hercegowiny 
działało 4–6 tys. islamskich wojowników dżihadu, którzy byli zakonspirowani w organizacjach huma-
nitarnych oraz zatrudnieni w armii i policji; D. Džamić, Psi rata na Balkanu. Strani plaćenici u ratnim 
sukobima na prostorima bivše Jugoslavije, Beograd 2001, s. 247.
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Zachodu, jakie zagrożenie może płynąć z tej części Europy. Wyszły wówczas na jaw 
międzynarodowe powiązania wojowników dżihadu, walczących w wojnie domowej 
na Bałkanach, ze światowym terroryzmem32. Istnieją uzasadnione podejrzenia, iż 
przebywał tam także Muhammad Atta, najbardziej znany z zamachowców, który zo-
stał zwerbowany przez członka Al-Kaidy, Muhammeda Haydara Zammara, obywatela 
Niemiec, uczestnika bośniackiego dżihadu. Wielu ekspertów twierdzi, że można ocze-
kiwać kolejnych, bardziej radykalnych aktów terroru, skierowanych przeciwko mi-
sjom dyplomatycznym USA, bazom NATO oraz siłom zbrojnym Bośni i Hercegowiny, 
które biorą udział w operacjach poza granicami kraju. Ekspansja ruchu wahhabitów 
w tym kraju jest możliwa dzięki poparciu udzielanemu fundamentalistom przez reli-
gijnych i politycznych liderów w Sarajewie oraz aprobacie Zachodu, zwłaszcza USA. 
Bośnia i Hercegowina nie stanowi tylko bazy terrorystów, lecz w ocenie wielu eks-
pertów, kraj ten stał się „fabryką do produkcji terrorystów”33. Członkowie radykal-
nych grup muzułmańskich aktywnie bowiem działają w Bośni i Hercegowinie (także 
Kosowie), zajmując się propagowaniem fundamentalizmu w wielu instytucjach i me-
dresach. Biorą udział w życiu ekonomicznym, dysponując kontami w bankach: BBI 
Bank (Bosna Bank International) oraz Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar. Różne orga-
nizacje charytatywne stanowią także część tej sieci, np. BIF z Sarajewa (Benevolence 
International Foundation34), czy też Furgan e-Taibah International z Travnika. Funda-
mentaliści używają zagranicznych korporacji, zarejestrowanych na Cyprze, Brytyjskich 
Wyspach Dziewiczych, Słowacji oraz w Czechach. Co więcej, zajmują się eksportowa-
niem broni i amunicji, wyposażając Hamas, Hezbollah oraz inne organizacje terrory-
styczne. W tym procederze uczestniczyło (i być może nadal bierze udział) wielu poli-
tyków zarówno bośniackich, jak i kosowskich35.

Zdaniem Darko Trifunovicia, eksperta do spraw walki z terroryzmem, fundamen-
talizm islamski niesie szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko jednego 
państwa bałkańskiego, ale całego regionu, którego uwarunkowania geograficzne 
i czynniki ekonomiczne oraz zapóźnienia w rozwoju gospodarczym sprzyjają two-
rzeniu oraz działaniu komórek terrorystycznych różnych organizacji, a także werbo-
waniu nowych rekrutów. W ciągu ostatnich kilku lat wciąż mamy do czynienia z ata-
kami terrorystycznymi w Bośni i Hercegowinie. W 2008 r. w centrum handlowym 
w mieście Vitez wybuchła bomba, zabijając jedną osobę. 27 czerwca 2010 r., w wy-
niku podłożenia bomby przed posterunkiem policji w mieście w Centralnej Bośni (Bu-
gojno), zginął jeden policjant, a pięciu zostało rannych. W toku podjętego śledztwa 

32 J. Elsässer, op. cit., s. 205–206. 
33 A. Krzak, Niebezpieczeństwo terroryzmu dla państw narodowych na Bałkanach, [w:] Problemy bez-

pieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. K.M. Księżopolski, Warszawa 
2009, s. 439.

34 Benevolence International Foundation (BIF) pod przykryciem organizacji humanitarnej zajmowała 
się gromadzeniem środków potrzebnych do prowadzenia dżihadu w Afganistanie. Na początku lat 
90. XX wieku celem jej działalności stała się Bośnia i Hercegowina. Organizacja przesyłała na potrzeby 
zagranicznych ochotników środki finansowe w wysokości milionów dolarów, które oficjalnie zostały 
zebrane, aby wspierać uciekinierów i sieroty wojenne, Dž.P. Šindler, op. cit., s. 146–148, 264–267. 

35 D. Trifunović, I. Michaletos, Nexus between terrorism and organized criminal groups from Balkan as 
threats to EU security, [w:] Asymetryczne Bałkany. Działania asymetryczne, militarne i polityka bez-
pieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku. Materiały i studia, red. D. Gibas-Krzak, Czę-
stochowa 2015, s. 292. 
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ustalono, że w zamachu uczestniczyli muzułmańscy fundamentaliści36. 28 paździer-
nika 2011 roku nastąpił atak na ambasadę USA w Sarajewie, dokonany przez fun-
damentalistę Mevlida Jašarevića, który ogłosił, iż był to akt zemsty za zabicie al-
-Kaddafiego37. Serbska opinia publiczna uznała, że wahhabici mogą przygotowywać 
podobne akcje na terytoriach państw postjugosłowiańskich, zwłaszcza, że bośniackie 
służby bezpieczeństwa oceniły, że liczba uzbrojonych radykalnych islamistów w tym 
kraju może wynosić 3 tysiące. Często wskazuje się na ich przynależność do grup i bo-
jówek związanych z różnymi ugrupowaniami terrorystycznymi, także tymi, które wal-
czyły w Syrii z ramienia ISIS38. Jeszcze inne dane świadczą, iż w Bośni i Hercegowinie 
znajduje się ok. 100 tys. wyznawców wahhabizmu, którzy czekają na okazję, aby udo-
wodnić, że są prawdziwymi „wojownikami Allaha”, gotowymi walczyć za zrealizo-
wanie idei „globalnego dżihadu” na różnych frontach świata39. 

W ciągu ponad 20 lat istnienia bośniackiej państwowości policja i służby bezpie-
czeństwa podejmowały wiele akcji, mających na celu zwalczenie terroryzmu zwią-
zanego z islamskimi ekstremistami. Jedna z największych operacji została przepro-
wadzona z 1 na 2 lutego 2010 r. we wsi Gornja Maoča40, między Tuzlą a Brčko, gdzie 
działała wspólnota mudżahedinów, założona przez członków oddziału „El Mudża-
hedin”, do których dołączyli bośniaccy zwolennicy wahhabizmu41. 

Naukowcy z wielu krajów zwracają jednak uwagę, że pozostali w Bośni i Herce-
gowinie „wojownicy Allaha” nadal przyczyniają się do rozwoju sieci terrorystycznej, 
związanej z radykalnymi odłamami islamu, która swym zasięgiem obejmuje obszar 
Bałkanów Zachodnich: Bośnię i Hercegowinę, Macedonię, Kosowo, Serbię (Sandžak) 
oraz Albanię, skąd rekrutuje się terrorystów do przeprowadzania zamachów na różne 
cele, przede wszystkim w Europie Zachodniej42. Prawdopodobnie obozy szkoleniowe 

36 Po aresztowaniu przez policję osób podejrzanych o udział w zamachu, ustalono, iż miały one powią-
zania z wahhabitami. Władze centralne w Sarajewie uznały ten akt terroru za zagrażający staraniom 
Bośni i Hercegowiny o wejście do UE i NATO, Zamach na posterunek policji, jeden funkcjonariusz 
zginął, 28.06.2010, https://euroislam.pl/bih-zamach-na-posterunek-policji-jeden-funkcjonariusz-
zginal/BIH [dostęp: 25.02.2018].

37 Najważniejszym celem tego wahhabity było zostanie szehidem, który zyskałby nagrodę w raju, gi-
nąc w walce z niewiernymi; S. Mišljenović, Vehabija iz Novog Pazara pucao na ambasadu SAD, 
28.10.2011, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:351108-Sarajevo-Vehabija-iz-Novog-
Pazara-pucao-na-ambasadu-SAD [dostęp: 25.02.2018].

38 Jednym z nich był Nusret Imamović, najbardziej znany autorytet wśród wahhabitów bośniackich, 
który rezydował w Gornja Maoča, a następnie emigrował do Syrii, aby dołączyć do paramilitarnej 
grupy islamistów walczących w Syrii; R. Báchora, S. Mészárosová, Internal security in Bosnia and He-
rzegovina, [w:] Paradoxes of stabilization. Bosnia and Herzegovina from the perspective of Central 
Europe, red. M. Szpala, OSW Report 2016, nr 2, s. 97; Bosnia: 3,000 militants pose grave security 
threat’, 13.07.2010, http://www.adnkronos.com/AKI/English/Security/?id=3.1.677269022 [do-
stęp: 25.02.2018]. 

39 Egipćanin okuplja vehabije u BiH, 21.05.2011, http://www.rtv.rs/sk/region/egipcanin-okuplja-veha-
bije-u-bih_254995.html [dostęp: 25.02.2018].

40 Długie brody i krótkie spodnie, 4.02.2010, http://mojesarajevo.blogspot.com/ [dostęp: 25.02. 
2018].

41 Bośniaccy policjanci łapali radykalnych islamistów, 10.02.2010, http://fronda.pl,/ [dostęp: 
25.02.2018].

42 A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ru-
chu globalnego dżihadu, Poznań 2010, s. 215–216 et passim.
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dla terrorystów z różnych organizacji, w tym Al-Kaidy, nadal funkcjonują na obszarze 
państw postjugosłowiańskich, więc w Bośni i Hercegowinie wciąż mogą być aktywne 
komórki terrorystyczne. Warto pamiętać, że w połowie 2003 roku radykalni islami-
styczni liderzy zaplanowali zbudowanie terrorystycznej infrastruktury na terytorium 
Bałkanów, aby rozszerzyć dżihad na całą Europę. Przyjęto plan „Bałkany 2020”, au-
torstwa Ajmana az-Zawahiriego43, w którym Bałkany stanowią jedno z centrów is-
lamskiego terroryzmu w Europie, odgrywając zarazem kluczową rolę w strategii Al-
-Kaidy przyjętej do 2020 roku, która dotyczy Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Sandżaku 
i Chorwacji. Jednym z założeń strategii jest tworzenie ośrodków służących szerzeniu 
ideologii fundamentalistycznej i terroryzmu w Zachodniej Europie, szczególnie we 
Włoszech oraz Hiszpanii. Elementem planu jest także organizowanie meczetów i is-
lamskich instytucji (ośrodków naukowych, kulturalnych, organizacji humanitarnych) 
za środki płynące z Arabii Saudyjskiej, w celu kształcenia społeczeństwa w duchu ra-
dykalnego islamu. W planie „Bałkany 2020” istotne znaczenie ma także przestępczość 
zorganizowana, przede wszystkim handel narkotykami, który służy finansowaniu 
akcji terrorystycznych. Terroryści, wykorzystując Bałkany, doskonalą swój system lo-
gistyczny, aby móc szybko przesyłać ludzi, broń i pieniądze do Europy Zachodniej, na 
Bliski Wschód oraz w inne rejony świata. Wydaje się prawdziwa teza Trifunovicia, że 
wyznawcy wahhabizmu, zyskawszy coraz większe wpływy w tej części Starego Kon-
tynentu, nie tylko rekrutują „Białą Al-Kaidę”44, ale także dążą do ustanowienia „Bał-
kańskiego Kalifatu”45, który obejmowałby zarówno Bośnię i Hercegowinę, jak też inne 
państwa. Nie jest to zagrożenie wyimaginowane, gdy spojrzymy na nieodległe wyda-
rzenia. W styczniu 2015 roku, podczas zamachu na redakcję „Charlie Hebdo” w Pa-
ryżu, użyto broni i amunicji, która pochodziła z Bośni i Hercegowiny. W listopadzie 
2015 roku na przedmieściach Sarajewa dwóch żołnierzy bośniackich zostało zabi-
tych przez członka ruchu wahhabitów. W tym samym roku, niedaleko Mostaru, prze-
prowadzono atak bombowy na samochód, w którym podróżował gen. Anto Jeleč, 
naczelnik sztabu Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny46. W kwietniu 2016 roku Bakir 
Izetbegović, były członek Prezydium Republiki Bośni i Hercegowiny, na szczycie Or-
ganizacji Współpracy Islamskiej w Stambule oświadczył, że w Bośni i Hercegowinie 
coraz częściej dochodzi do rozwoju ekstremizmu religijnego połączonego z przypad-
kami akcji terrorystycznych47. W ostatnich latach znaczącą rolę w transferze terrory-
stów odgrywa Austria, która dysponuje dobrą infrastrukturą logistyczną, co ułatwia 
rozwój komórek terrorystycznych, i umożliwia transportowanie młodych dżihady-
stów na Bałkany, a stamtąd do Syrii48. 

43 Y. Bodansky, Osama bin Laden człowiek, który wypowiedział wojnę Ameryce, Warszawa 2001, s. 95. 
44 „Biała Al-Kaida”, to odłam Al-Kaidy rekrutujący do swoich szeregów terrorystów o „europejskich” ry-

sach twarzy, w związku z czym znacznie trudniej jest ich zidentyfikować. 
45 D. Trifunović, Threat to International Security – Terrorism in South East Europe, Al Qaeda & Wahhabi 

Network, 6.03.2012 (mps udostępniony autorce artykułu), s. 1 et passim. 
46 E. Felić, Napadi na pripadnike Oružanih Snaga Bosne i Hercegovine. Terorizam ili ne?, „Preporodov 

Journal” 2015, br. 181, s. 30 et passim.
47 F. Alispahić, Posrbljavanje bošnjačkog liderstva, „Preporodov Journal” 2016, br. 186, s. 40–41. 
48 R. Báchora, S. Mészárosová, op. cit., s. 101.
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Najważniejsze problemy społeczne: 
korupcja/bezrobocie/ubóstwo/migracje

Kryzys państwa uwidocznił się w pełni podczas tzw. Bośniackiej Wiosny, najwięk-
szych obywatelskich protestów od czasu zakończenia wojny domowej, które rozpo-
częły się 3 lutego 2014 roku w Tuzli, szybko przenosząc się do wielu rejonów i miast, 
takich jak: Sarajewo, Zenica, Mostar, Banja Luka, Jajce, Travnik, Sanski Most, Bu-
gojno, Bihać, Kakanj, Srebrenik, Gračanica, Brčko oraz inne49. Główne ogniska anty-
rządowego oporu wystąpiły na obszarach zamieszkałych przez Boszniaków, którzy 
domagali się podjęcia gruntownych reform niewydolnej administracji. Skargi doty-
czyły faktu, że politycy i urzędnicy nie potrafili uporać się z szeregiem problemów 
narastających w społeczeństwie. Zapanowała frustracja, która wyniknęła przede 
wszystkim z powodu paraliżu niewydolnych instytucji, powszechnego nepotyzmu, 
braku przejrzystości w procesach prywatyzacji oraz podziałów etnicznych, które sta-
nowią stałe zarzewie konfliktów. Powszechnie swoją niechęć do rządów ustanowio-
nych po Dayton manifestowali robotnicy sprywatyzowanych fabryk, które zbankru-
towały, oraz pracownicy, którym nie były wypłacane pobory50. Protestujący zwrócili 
uwagę, że od 2006 r. politycy nie przeprowadzili żadnych istotnych reform, nie po-
dejmowali też kwestii rozwiązania problemów etnicznych51 ani powszechnie panu-
jącej korupcji52. Skrytykowano upartyjnienie zatrudnienia w sektorze publicznym, 
do którego należy większość miejsc pracy, jak również stale rosnące bezrobocie, 
które oszacowano na 20,5%53. 

W ostatnich latach w Bośni i Hercegowinie występują także inne niepokojące zja-
wiska, np. wysoka stopa bezrobocia w grupie wiekowej 15–24, która wynosi 60%, co 
stanowi wskaźnik najwyższy spośród wszystkich państw tzw. Bałkanów Zachodnich54. 
Związaną z nią ważną kwestią jest postępujący „drenaż mózgów”, który jest spowo-
dowany masową migracją ludzi młodych. Dramatyczną sytuację społeczną odzwier-
ciedlają wyniki badań Banku Światowego, zgodnie z którymi 51% mieszkańców Bośni 
i Hercegowiny zdecydowanych jest wyjechać za granicę. Głównym powodem tego 
stanu rzeczy jest poszukiwanie pracy oraz lepszych warunków życia. Celem migrują-
cych są przede wszystkim wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej, takie jak: 
Niemcy, Austria i Szwajcaria. Niemcy zawarły z Bośnią i Hercegowiną umowę, dzięki 
której zastosowano specjalne ułatwienia dla migrantów. Trzeba zauważyć, że w 2017 
roku niemieckie urzędy wydały ponad 60 tysięcy pozwoleń na pracę dla mieszkańców 

49 T. Judah, Bosnian protests: a Balkan Spring?, 7.02.2014, http://www.bbc.com/news/world-eu-
rope-26093160 [dostęp: 25.02.2018].

50 Ibidem.
51 Ibidem. 
52 W 2017 roku zgodnie z Indeksem Percepcji Korupcji (Corruption Perception Index – CPI) Bośnia 

i Hercegowina uzyskała 38 punktów i została sklasyfikowana na 91 miejscu na 180 monitorowanych 
państw, https://www.transparency.org/country [dostęp: 25.02.2018].

53 The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html 
[dostęp: 25.02.2018]. 

54 M. Szpala Migracje zarobkowe z Bałkanów zagrażają rozwojowi regionu, 9.11.2017, http://www.wnp.
pl/rynki-zagraniczne/migracje-zarobkowe-z-balkanow-zagrazaja-rozwojowi-regionu,309870_1_0_0.
html [dostęp: 25.02.2018].
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Bałkanów Zachodnich55. Miasteczka i wioski, które za czasów komunistycznej Jugo-
sławii przeżywały okres świetności, obecnie wyludniają się, zamieniając w „cmenta-
rzyska” z powodu bankructwa przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Brak stałego 
dopływu młodych pracowników może załamać gospodarkę państwową oraz rzu-
tować na osłabienie gospodarek innych państw w regionie56. Taka sytuacja sprawia, 
że najzdolniejsi emigrujący wzmacniają potencjał najlepiej rozwiniętych gospodarek 
europejskich. Tymczasem Bośnia i Hercegowina doświadcza także innego zjawiska 
– na znaczną skalę rozwija się na jej terytorium nielegalna imigracja. Ministerstwo 
Bezpieczeństwa poinformowało, że wzrosła liczba nielegalnych imigrantów, którzy 
w 2017 roku usiłowali przekroczyć granicę bośniacko-chorwacką. W procederze tym 
pomagają grupy przestępcze, które zajmują się przerzutem migrantów do Chorwacji. 
Imigranci pochodzą z Pakistanu, Kosowa, Turcji i Libii. W porównaniu z 2016 rokiem 
w Bośni i Hercegowinie wzrosła liczba nielegalnych imigrantów, którzy pragnęli prze-
dostać się z Bośni i Hercegowiny do Chorwacji o 350%57. Na pewno napływ nielegal-
nych przybyszów może stać się kolejnym wyzwaniem dla państwa o słabej strukturze 
ekonomicznej i politycznej, z drugiej strony może też wywołać uczucia solidarności 
w rozbitym pod względem społecznym społeczeństwie, które cechuje się zaburzoną 
tożsamością narodową. Co więcej, Bośnię i Hercegowinę dotyczy także ubożenie spo-
łeczeństwa, gdyż znalazła się ona na drugim miejscu w rankingu państw z najwyż-
szym wskaźnikiem ubóstwa, który wyniósł 48,97. Wskaźnik ten (misery index) jest 
mierzony przez Agencję Bloomberg58.

15 lutego 2016 roku Bośnia i Hercegowina złożyła wniosek o członkostwo w Unii 
Europejskiej. Nastąpiło to wskutek przyjęcia nowej strategii politycznej, przedsta-
wionej przez UE w 2014 roku, której celem było odblokowanie procesu integracyj-
nego tego państwa i zachęcenie lokalnych elit do przyspieszenia reform. Chociaż 
przekazano formalny wniosek o członkostwo, to nie zostały zniwelowane główne 
problemy: elity polityczne walczą o utrzymanie się przy władzy i uczestniczą w sty-
mulowaniu konfliktów etnicznych, nie podejmując długofalowych działań, które słu-
żyłyby sanacji państwa59.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo społeczne stanowi niezwykle dynamiczny proces, który służyć ma 
zaspakajaniu potrzeb społecznych jednostek przez podmiot, jakim jest państwo 

55 Ibidem.
56 M. Mazzini, Europa Środkowa wymiera, „Przegląd” 2018, nr 7, 12–18.02.2018, s. 28–29. 
57 V. Pavlic, Number of Illegal Migrants Coming from Bosnia Grows by 350%, 18.10.2017, https://

www.total-croatia-news.com/politics/22866-number-of-illegal-migrants-coming-from-bosnia-
grows-by-350 [dostęp: 25.02.2018].

58 Dokonując pomiarów stopy bezrobocia oraz poziomu inflacji, wskazano, że podczas badania 74 go-
spodarek na świecie najgorszy wynik przypadł Wenezueli, w której kryzys spowodował wzrost in-
flacji do poziomu 181%, Bośnia i Hercegowina drugim najuboższym państwem świata?, 9.08.2016, 
http://balkanistyka.org/bosnia-i-hercegowina-drugim-najubozszym-panstwem-swiata [dostęp: 
25.02.2018]. 

59 Paradoxes of stabilization. Bosnia and Herzegovina…, op. cit., s. 7.
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narodowe. Wymagania te trudno w pełni zrealizować, zwłaszcza w państwie niesta-
bilnym, jakim jest Bośnia i Hercegowina, która nadal ma problemy z identyfikacją 
w ramach systemu politycznego i stosunków międzynarodowych. Procesy fragmen-
tacji sceny politycznej, gdzie partie polityczne reprezentują wyłącznie partykularne 
interesy wspólnot etnicznych, są tak dogłębne, że praktycznie nie ma możliwości sa-
nacji w apatycznym społeczeństwie, niezdolnym do przeciwstawienia się skorum-
powanym politykom. Nie udało się bowiem usunąć z życia społecznego zjawiska 
powszechnej korupcji, a politycy uwikłani w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
w ogromne malwersacje finansowe często nadal pełnią odpowiedzialne funkcje 
w administracji rządowej. Tymczasem społeczność międzynarodowa toleruje funk-
cjonowanie państwa bośniackiego, którego elity zostały oskarżone o korupcję, a ich 
związki z działalnością przestępczą wiele razy były prezentowane i udowadniane nie 
tylko w mediach, ale także w opracowaniach naukowych. 

Trzeba więc przyznać, że szereg problemów występujących w tym państwie stoi 
na przeszkodzie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego. Trzy narody konstytu-
cyjne w Bośni i Hercegowinie nie wypracowały wspólnej tożsamości narodowej, eska-
lują natomiast tendencje separatystyczne, co prowadzi do dalszego rozwarstwienia 
społecznego, w którym bośniaccy Chorwaci i Serbowie dążą do połączenia ze swoimi 
państwami narodowymi, natomiast część społeczności muzułmańskiej wykazuje ten-
dencję do budowy państwa islamskiego. Chorwacja inwestuje w gospodarkę na ob-
szarach, na których mieszkają bośniaccy Chorwaci, gdyż jej plan strategiczny polega 
na przyłączeniu tych ziem do macierzy. Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja do-
tyczy polityki Serbii. Separatyzm Serbów bośniackich jest bodaj silniejszy. Otwarcie 
deklarują oni, że nie chcą żyć w układzie, jaki zaproponowano po Dayton. Dla nich 
jest to jedynie rozwiązanie tymczasowe, z którym tylko chwilowo się pogodzili, i także 
dążą do połączenia z macierzą, czyli Serbią. Jeszcze innym zjawiskiem jest brak na-
dziei na wspólną przyszłość obserwowany u młodzieży Bośni i Hercegowiny. Młodzi 
ludzie ze wszystkich grup etnicznych często nie widząc przyszłości, szukają innych roz-
wiązań niż życie we wspólnocie bośniackiej. Opuszczają więc państwo, które nie jest 
w stanie zaspokoić ich potrzeb egzystencjalnych i społecznych. W kontekście wzrasta-
jącej migracji młodzieży trzeba zauważyć, że Bośnia i Hercegowina jest państwem nie-
wydolnym w kwestii zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa społecznego. Można 
przytoczyć opinię znanej włoskiej badaczki, Desirée Pangerc, która stwierdziła, że Bo-
śnia i Hercegowina powstała po rozpadzie Jugosławii jako słabe państwo i od po-
czątku swojego istnienia funkcjonuje dzięki międzynarodowemu wsparciu finanso-
wemu i wpływom z przestępczości zorganizowanej60. Wydaje się, że bez pomocy Unii 
Europejskiej kryzys demokracji będzie się tam powiększał, a wraz z nim prawdopo-
dobna jest eskalacja nacjonalizmów. Przy czym, nie można także zaprzeczyć, że po 
zimnej wojnie Bośnia i Hercegowina stała się terytorium modelowym do rozwoju se-
paratyzmów oraz innych zagrożeń, takich jak: terroryzm. W epoce walki z globalnym 
terroryzmem zwraca się uwagę, że związki bałkańskich ekstremistów z sieciami ter-
rorystycznymi na całym świecie nadal są bardzo silne. W bośniackich „oazach dla mu-
dżahedinów” mogą uczestniczyć w szkoleniach terroryści z różnych organizacji, którzy 

60 D. Pangerc, Migrations in the Balkans as a factor of instability: asymmetrical relations between mi-
grants, institutions and organized crime from an anthropological perspective, [w:] Asymetryczne Bał-
kany. Działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa…, op. cit., s. 354. 
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planują walkę z cywilizowanym światem chrześcijańskim. Władze Bośni i Hercego-
winy przyznały zresztą, że powtarzające się akty terroru, związane z fundamentali-
zmem islamskim, utrudniają starania państwa o wejście do UE i NATO. Niewątpliwie 
wojna domowa doprowadziła do zmiany mentalności w społeczeństwie bośniackim. 
Wydaje się, że nie da się powrócić do idei „Jugosławii w miniaturze”, jak określana 
była Bośnia i Hercegowina w przeszłości. Agresja NATO na Jugosławię w 1999 roku 
pokazała, że mocarstwa nie życzą sobie, aby Słowianie Południowi tworzyli silne 
związki wspólnotowe, bo to zagrażałoby interesom najsilniejszych graczy na arenie 
międzynarodowej. Dlatego też trzeba się spodziewać, że przyszłość dla Bośni i Her-
cegowiny nie zarysuje się jasno. Wydaje się prawdopodobne, że państwo określane 
jako protektorat międzynarodowy nie przetrwa w swoim dotychczasowym kształcie, 
lecz ulegnie rozpadowi, w tym także z powodu niedostatków w zakresie bezpieczeń-
stwa społecznego. 




