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Streszczenie
Artyku dotyczy zjawiska wa nego dla bezpiecze stwa pa stw, cho nie do
ko ca zbadanego, tj. samobójczych zamachów terrorystycznych przeprowadzanych
przez kobiety, w tym przypadku przede wszystkim przez czecze skie „czarne wdowy”,
i psychologii tych zamachów. Udzia kobiet w zbrojnym d ihadzie niew tpliwie
wymusi nowe spojrzenie zarówno na zjawisko terroryzmu, jak i na jego zwalczanie.
Analizie poddano tu kilka hipotez, które w jakim stopniu mog pomóc zrozumie
psychospo eczne aspekty zamachów dokonywanych przez muzu manki i motywacj
dzia ania tych kobiet. Bior c pod uwag specy k rejonów ogarni tych kon iktami,
nale y zaznaczy , e nie zawsze znajduj potwierdzenie tezy, i muzu manki decyduj
si na m cze sk mier w imi Allaha, niepodleg o ci czy suwerenno ci kraju oraz
zemsty za cierpienia, jakich do wiadczy y osobi cie lub jakich do wiadczyli ich bliscy.
Zaw aj c ocen zamachów przeprowadzanych przez kobiety do aktów dokonywanych
przez czecze skie „czarne wdowy”, niniejszy artyku próbuje odpowiedzie na pytanie,
czy ka da z nich dzia a z podobnych pobudek, które po uogólnieniu mo na sprowadzi
do: osobistej traumy powi zanej z motywem spo ecznym, dania wyrazu ideologii religijnej, ch ci zemsty oraz przypadków zmuszania do dokonywania zamachów, poprzez
stosowanie rodków odurzaj cych lub szanta u moralnego. Dotarcie do informacji
o wi kszo ci ataków przeprowadzonych przez Czeczenki pozwoli o tak e na okre lenie
ogólnej taktyki zamachów.
Fenomen czecze skich „czarnych wdów” jest zagadnieniem niezwykle interesuj cym z punktu widzenia badania terroryzmu, ale te niezmiernie trudnym do
jednoznacznej oceny. Czy te kobiety to po prostu spragnione zemsty morderczynie, czy
te s to poddawane psychomanipulacji o ary kon iktu czecze sko-rosyjskiego, skutecznie wykorzystywane przez bojowników kaukaskich. Analiza problemu wykazuje,
e na decyzj czecze skich kobiet dotycz c podj cia samobójczej misji ma wp yw
z o ona interakcja czynników socjopolitycznych i psychologicznych – mieszanka
traumy, desperacji, manipulacji i indoktrynacji religijnej.

