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Zájem západních zemí o nevládní islámské organizace NGO byl donedávna velmi omezený, což bylo dáno například v případě Evropy možná jistým Evropo-centrismem. Charitativní organizace jsou chápány z tohoto úhlu pohledu jako vynález Západu jako něco, co zde má dlouhodobé kulturní i mocenské kořeny od dob vrcholné fáze evropského kolonialismu 19. století. Pro jiné kultury není tato činnost typická, autentická a nemá cenu jí zkoumat. 
Situace se razantně změnila po atentátech  z 11. 9. 2001. Nešlo pochopitelně o upřímný zájem o islámskou charitu, ale spíše příčinu je třeba hledat v neklidu a obavách západní společnosti. Charitativní organizace byly v několika případech propojeny s teroristickými sítěmi, zvláště v Afghánistánu a Egyptě. Je typické, že nejpevnější sítě charitativních organizací se vytvořily v místech  zasažených vnější intervencí (Afghánistán, palestinská autonomní oblast během intifády, Libanon) či v místech vnitropolitického neklidu či revoluce (Egypt, Írán), tam kde stát rezignoval na zabezpečování sociálních služeb pro obyvatelstvo.  Násilí okupační mocnosti a sociálně-ekonomický rozvrat jsou živnou půdou pro posilování vlivu islámských nadací, jak to bylo patrné i v případě Balkánu v 90. letech. Dnes již je známo, že Al-Káida obdržela za deset let své existence 300-500 miliónů dolarů s prostřednictvím institucí islámského bankovnictví. Broyer, P.: Le Financement de l´hyperterrorisme, Géoéconomie, No. 31, Automne 2004, s. 50. Hlavním kanálem, kudy se tyto peníze dostávaly na místo určení byly v mnoha případech poměrně nenápadné islámské nadace či kulturní, islámské instituce. Rodiny obětí teroristického útoku z 11. 9. 2001 podaly hromadnou žalobu na strůjce teroristického útoku, mezi něž byli zahnuty: suverénní stát Súdán; tři prominentní členové saúdsko-arabské vládnoucí rodiny patřící do vnitřního mocenského kruhu; teroristi z al-Káidy; sedm finančních institucí; osm nadací a islámských charitativních organizací. Philippe Broyer: Le Financement de l´hyperterrorisme, Géoéconomie, No. 31, Automne 2004, s. 48-49. Není na místě paušálně podezírat islámské nadace a NGO z podpory terorismu, protože většina z nich se upřímně věnuje humanitárním činnostem v rámci islámské ummy, jež jsou  spojována obvykle i s prozelytismem mezi muslimy. 
Od konce 70. let jsme svědky, jak radikální islám začíná v arabském, islámském světě vytlačovat kdysi rovněž radikální, ale v současné době již zkorumpované, nepotistické nacionalistické struktury. Nevládní islámské organizace, nadace tvoří často páteř nového, specifického demokratizačního hnutí  v arabském světě, jež souběžně s Evropou vystupuje proti autoritativní, státní moci v mateřských zemích a porušování lidských práv. V současnosti se dokonce v EU na různých úrovních hovoří o potřebě finančně podporovat islámské nadace a umírněné islamisty, jež odmítají násilí,  jako možné zárodky islámské občanské společnosti - vzhledem k neexistenci skutečně akční liberální, sekulární opozice.
Islamisté nejsou pouze politicky orientováni, ale velkou roli hraje jejich charitativní činnost. Síť nevládních islámských charitativních organizací se po získání nezávislosti objevila ve všech velkých městech islámského světa a všude tam, kde byl patrný deficit demokracie, veřejných služeb, projevovaly se negativní dopady modernizace či existovala korupce. Tyto organizace si kladly za cíl vrátit spravedlnost všem bratrům a sestrám islámské ummy, jež nemá hranice a tudíž je třeba zachovat a posílit její jednotu. Část islámských NGO sympatizuje s politickými cíli islamistů a svou charitativní činností je pomáhá realizovat přímo v terénu. Hlavními centry islámských NGO jsou periferní, soukromé mešity, jež konkurují oficiálním, státním charitativním strukturám, jako jsou státní mešity, islámský Červený půlměsíc. V případě vnitropolitické krize se mohou změnit v centra kontrahegemonie, tj. jakési „islámské sověty“ (Alžírsko a Egypt v  90. letech). Islámský stát, aby předešel vnitropolitickým krizím, naučil se využívat islámské NGO pro své diplomatické, zahraničně-politické cíle. Některé nadace byly vytvořeny státem za tímto účelem. Nejlépe si počíná v tomto ohledu Saúdská Arábie (International Islamic Relief Organisation či Al-Haramain Foundation) a také Írán (Bonjád-e mustazafan – Nadace utlačovaných; Bonjád-e šahíd-Nadace mučedníků) Podrobnější popis činnosti íránských nadací viz Gombár, E.: Dramatický půlměsíc, Praha, Karolinum 2001, s. 158-159..  Pozadu nezůstávají i jiné země: Súdán (Islamic African Relief Organisation); Spojené arabské emiráty (Human Appeal International); Kuvajt (International Islamic Relief Agency). Všechny tyto organizace se silně angažují v Západní Evropě, Africe, Severní Americe a na Balkáně. Velké množství NGO přijalo do svého znaku zlatý či zelený klas, jež symbolizuje zemědělské aktivity proroka Josefa. Těm, kdo vydávají jmění své na stezce Boží, jsou podobni zrnu, z něhož vyrůstá sedm klasů, z nichž každý má sto zrn. A Bůh mnohonásobně odplácí tomu, komu chce…(súra 2, verš 262). NGO nečekají vděčnost od obdarovaných ani neslibují materiální kompenzace dárcům.   
Nadnárodní islámské NGO se objevují ve všech oblastech, kde je život muslimů narušována vnější okupací či zasahováním (Kašmír,  Bosna, Čečensko, Kosovo, Palestina, Irák). V místech krizí se islámské NGO setkávají s nevládními, západními charitativními organizacemi (křesťanské i laické) a nutné připomenout, že jejich vztahy jsou nejen zdravě konkurenční, ale často i konfliktní a nepřátelské. Muslimské NGO obviňují křesťanské charity ze zneužívání muslimských „obětí“, ale často je jejich negativní pohled odrazem starých negativních stereotypů a předsudků vůči západním misionářům šířícím křesťanskou víru, jež mnohdy ulehčovali svojí činností  koloniální expanzi. Nepřátelství je zdůvodňováno imperialistickou a křižáckou minulostí Západu.  Jejich výhrady se objevují i vůči činnosti mezinárodních charitativních organizací, jako je Mezinárodní červený kříž či agentury OSN. Rize konkurenční vztahy existovaly mezi wahhábovským sunnitským hnutím Saúdské Arábie a šíitským, chomejníovským Íránem, což se projevilo například v 90. letech v Bosně, kde mezi sebou soupeřily dvě konkurenční nadace: Bonjád-e mustazafan a International Islamic Relief Organisation.
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Největší rozmach obnovy muslimského cítění prodělala komunita muslimské tradice v BaH, nepochybně v souvislosti se společenskou frustrací plynoucí z pocitu oběti ve válečném konfliktu let 1992-1995. Medresy a mešity v BaH fungují jako útočiště konzervativního společenského a politického myšlení, podobně jako v Alžírsku, Egyptě a jiných státech, konfrontovaných s islamistickou hrozbou. Co je ovšem podstatné, na rozdíl od těchto států nejsou bosenské mešity společenskými a politickými centry. Spolu s tím, jak se vzdalují zážitky z války, celkově slábne i nahromaděná frustrace a ubývá politicky vyhraněného vztahu k islámu. Ačkoli však stoupenců politicky zabarveného islámu v posledních letech ubývá, mírně se zřejmě zvyšuje podíl mladých radikálů mezi nimi. 
Podmínky mezi Muslimy/Bosňáky v Sandžaku, zejména jeho srbské části, však poskytují prostor pro další šíření politicky zabarveného praktikování islámu v podobné formě, jak tomu bylo v BaH. 
Mezi ostatními balkánskými muslimy nejsou podmínky pro působení mezinárodních islámských organizací tak příznivé, i když podceňovat situaci zvláště mezi makedonskými Albánci, jež jsou v porovnání s Albánci v sousedních oblastech v průměru společensky konzervativnější a také poněkud islámsky kosmopolitněji orientovaní. 
Kromě sekulárních a etnických překážek vlivu islámských organizací, zmíněných výše, musíme zdůraznit ještě dvě důležité okolnosti:
1) působení islámských organizací na Balkáně je zásadně omezeno faktem, že balkánští muslimové prakticky neodvádějí náboženskou daň – zakát. Působení islámských organizací na Balkáně je tedy v praxi organizačně i finančně závislé na organizacích ze zahraničí, a tento vztah jednostranné závislosti samozřejmě ovlivňuje i přijetí mezinárodních islámských organizací místními muslimy. Připočteme-li často značné kulturní rozdíly mezi pracovníky těchto organizací a místními muslimy, není divu, že místní muslimové činnost těchto organizací velmi často nevnímají jako vzájemné obohacení, nýbrž vměšování.  
2) Muslimská solidarita je v domácí politice islámských států strategickým faktorem. Islámské vládní i nevládní organizace jsou vytvářeny pro vyrovnání nedostatku příležitostí pro politickou angažovanost. Tyto příležitosti však na Balkáně nescházejí. Balkánští muslimové v nich ani nejsou omezeni takovým způsobem, jako obyvatelé zaostalých oblastí Turecka, kteří se politickém soupeření s rozvíjejícími se oblastmi Istanbulu a západní Anatolie utíkají právě k islámu; tam, kde jsou balkánští muslimové podobným způsoben omezeni v politické soutěži (Pomaci, Bosňáci v srbském Sandžaku, Albánci v horských oblastech Makedonie a jižního Srbska), uchylují se k etnické, nikoli muslimské solidaritě a identitě. Mezi islámskými organizacemi působícími na Balkáně a zdejšími muslimy tedy až na výjimky nevznikalo podobné pouto solidarity a sdílené identity, jako mezi muslimy z jiných částí světa; mj. mezi mudžáhidy.  
Vycházíme-li především z porovnání případů BaH (resp. Federace BaH, tedy části bez většinově srbských oblastí), Albánie a Kosova, tedy oblastí, v nichž se přítomnost mezinárodních islámských organizací projevila nejsilněji, můžeme vidět, že k tomu, aby se toto působení masově rozšířilo (a nabylo podoby významné bezpečnostní hrozby), nestačí pouhá muslimská většina v populaci. K tomu byl potřeba rovněž zlomový bod (tipping point) – v BaH a na Kosovu jím bylo vypuknutí války a represe vůči zdejším muslimům – ale rovněž vhodný kontext prostředí (hlavně politicky příznivě naladěná moc a možnost vznikání ideologicky motivovaných kroužků kolem mešit a medres). 
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USA. Přístup a vliv USA byl v mnohém pro působení islámských organizací klíčový. Na počátku toto působení ovlivnila tolerance USA, nesená v duchu reálpolitiky, jejíž logika velela vyjít vstříc faktu, že se zde střetávají vzájemně neslučitelné identity. Zahraniční politika USA byla ze západních zemí celkově nejvíce ovlivněna tezí o konfliktu civilizací, formulovanou tzv. teoretiky chaosu (k hlavním nositelům této teze patří S. Huntington, R. Kaplan, P. Moynihan, P. Glynn). 
V praxi USA přistoupily k taktice, v níž měly být jednotlivé strany zastupovány patrony z řad velmocí (Srbové Ruskem, Chorvaté Německem, Muslimové/Bosňáci a Albánci samotnými USA, v případě Bosňáků s tolerancí vlivu Íránu). Toto myšlení vycházelo částečně z tradic studené války, kdy podobné uspořádání pomáhalo udržet globální rovnováhu, případně konflikty přímo tlumilo, částečně – v nedostatku inspirace pro zvládání konfliktů tohoto typu – sahalo pro inspiraci do dob před vznikem Jugoslávie. 
Osou pohledu na konflikty na Balkáně byl v USA zpočátku postoj k Srbsku. Srbsko bylo v očích americké administrativy státem porušujícím lidská práva a také pohrobkem komunismu. Bosenští muslimové (Bosňáci) a Albánci v prvé řadě čelili srbské vojenské hrozbě, až ve druhé řadě na ně administrativa pohlížela jako na muslimy. Ačkoli jak v americké společnosti, tak v zahraniční politice USA od počátku 90. let postupně – byť nestejnoměrně - sílila tendence vidět po pádu komunismu nového hlavního nepřítele právě v radikálním islámu (i Huntingtonův obraz světa je vlastně odrazem dělení planety podle amerického ministerstva zahraničí), v interpretaci situace na Balkáně převažovala jiná hlediska. První z těchto hledisek bylo přesvědčení, že Srbové od konce 80. let potlačují lidská práva kosovských Albánců, což bylo výsledkem lobbyingu frakce republikánské strany z New Yorku a New Jersey. Druhé hledisko bylo založeno na identifikaci Srbska a pozůstatků komunismu. Od toho se odvíjel i americký pohled na konflikty v Chorvatsku a v BaH. Zmíněná hlediska ztratila platnost v letech 1999 a 2000, kdy byla fakticky zrušena srbská svrchovanost nad Kosovem a v Bělehradě padl režim prezidenta Slobodana Miloševiće, v mnoha ohledech skutečně představující relikt komunismu. Přesto se ani pak nepřevládl pohled na balkánské muslimy, včetně Albánců, jako na v prvé řadě muslimy. Konflikty byly interpretovány vcelku shodně s realitou jako etnické, což se týkalo jak konfliktů s účastí Bosňáků, tak konfliktů, do nichž byli zapojeni Albánci. 
USA poté, co roku 1992 prosadily vyhlášení všeobecného embarga OSN proti Srbsku a Černé Hoře, přenechaly až do počátku roku 1994 starost o dění na Balkáně svým evropským spojencům. Právě během této doby došlo k největšímu rozmachu působení islámských organizací a paralelně s tím s i vlivu islamistů v BaH. Když se USA v roce 1994 začaly aktivně věnovat konfliktu v BaH, dokonce k tomu přispěly tím, že daly Íránu najevo mlčenlivou toleranci při dodávkách peněz a zbraní pro vládu SDA. 
Obavy, že islámské státy s agresivní zahraniční politikou, a samozřejmě především Írán, využívají přítomnosti islámských organizací k vytváření ideového a organizačního předpolí v Evropě, však postupně vedlo k přehodnocení tohoto přístupu. V letech 1994 a 1995, kdy USA začaly v konfliktech na Balkáně, především v řešení bosenské války, hrát podstatně aktivnější roli, tolerance postupně ubývá. Od roku 1995 se politika USA se soustředila především na potlačení vlivu Íránu, což se jí do roku 1996 v zásadě podařilo v BaH a v roce 1998 v Albánii. Zásadnější překážky v působení USA nekladly svému spojenci, Saúdské Arábii. Její vliv měl zřejmě napomoci v potlačování vlivu Íránu. Po teroristických útocích v New Yorku v roce 2001 se USA zaměřily jak na působení saúdských organizací na Balkáně, především v BaH, tak na různé organizace, jež působily bez oficiální záštity konkrétní země. Jednalo se jak o organizace se sídlem v islámských státech, tak o organizace registrované v západních zemích, především v USA, s důrazem na jejich formálně autonomní pobočky registrované v balkánských zemích, ačkoli se tlak pochopitelně nevyhnul ani organizacím, které na Balkáně působily dočasně, formou charitativní, humanitární nebo kulturní mise. Vrchol amerického tlaku přišel v letech 2002-2003 a soustřeďoval se na území Federace BaH/FBaH (neoficiálně „bosňácko-chorvatská část BaH“). V ostatních státech (Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora) a oblastech (Kosovo) se USA snažily paralelně o posílení vlivu NATO, včetně rozšíření, a o posilování koalice států bojujících proti terorismu. 
Zejména v případě Albánie, Bulharska, Chorvatska a Makedonie navázal tento přístup se zvýšenou intenzitou na dřívější vztahy USA k vládám dotyčných zemí, datovaný zhruba od roku 1995, tedy od doby, kdy se USA snažily o ukončení války v BaH a v té souvislosti o převzetí role hlavního patrona Bosňáků (bosenských Muslimů). S tím souviselo celkové přehodnocení dosavadní tiché tolerance financování a vyzbrojování bosňácké strany ze strany islámských zemí; ačkoli Senát  doporučil v září 1994 další posílení této strategie (úplné vypovězení zbrojního embarga pro Bosňáky, resp. Armádu RBaH/ARBaH pod bosňáckým vlivem), Clintonova vláda pokračovala v tiché toleranci dodávek zbraní z islámských zemí, a jako vlastní aktivní strategii se pokusila rozvinout koercivní diplomacii, opírající se hlavně o hrozbu vojenskou intervencí NATO. Jak se možnost této intervence přibližovala a ARBaH na bojištích přecházela do ofenzívy, sílila také americká snaha oslabit síť islámských organizací na Balkáně, především v uvedených čtyřech zemích, které sloužily jako prostředník pro pašování zbraní do oblastí kontrolovaných ARBaH. V této fázi, tj. zhruba od jara 1995 do teroristických útoků v roce 2001, se USA soustřeďovaly primárně na organizační spojení, tedy na vyhledávání a zatýkání jednotlivých osob (významných islamistů), nikoli na islámské organizace obecně. Tento přístup souvisel jak s válkou v BaH a po jejím skončení se snahou nenarušovat zbytečně mezietnické vztahy (opět především v BaH), avšak také s poznáním toho, jak se tolerance vůči šíření vlivu islamismu na Balkáně negativně odrazila na bezpečnosti Američanů jinde ve světě, mj. amerických sil rozmístěných na Blízkém východě. Od roku 2001 přišla fáze charakterizovaná, jak už bylo řečeno, tlakem na islámské organizace obecně, motivovaná tentokrát nejen snahou rozkrýt organizační, nýbrž také finanční zázemí islamistů na Balkáně. 
Ústředním bodem amerických snah potlačit vliv islamistů na Balkáně byla Federace BaH, státní útvar vytvořený z iniciativy USA v roce 1994. S FBaH se tyto snahy pojily kontinuálně i po skončení války v BaH. Přítomnost islamistů byla vnímána jako hrozba regionální stability, ale také jako důležitý prvek globální bezpečnosti. FBaH a v podstatně menší míře Albánie sloužíla jako útočiště mezinárodně hledaných teroristů, a území Balkánu, které propojily cesty, jimiž byly pašovány zbraně do FBaH, se stalo pro islamisty spojovacím územím mezi Blízký východem a západní Evropou. 
Další ozbrojené konflikty na Balkáně (na Kosovu 1998-1999, v jižním Srbsku 2000-2001 a v Makedonii 2001) už zdaleka takovou roli v americkém přístupu k islamismu, terorismu a působení islámských organizací nesehrály, a to dokonce ani po září 2001. Ačkoli byl přistup k porušování kolektivních práv Albánců jedním z úhelných kamenů americké politiky vůči Balkánu po skončení studené války, což se odrazilo například na vyhlášení mezinárodních sankcí proti Srbsku a Černé Hoře, a vůbec na vnímání Srbů jako hlavních viníků konfliktů po rozpadu Jugoslávie, byly USA ve své politice vůči Kosovu po roce 1995 vedeny zprvu především snahou nenarušit křehkou stabilitu v oblasti. Poněvadž důležitým garantem této stability byl režim Slobodana Miloševiće, až do masových represí vůči albánským radikálům se USA zdráhaly jakkoli podpořit 
Těsně před eskalací násilí na Kosovu, v únoru roku 1998, sice americký zmocněnec pro Balkán Robert Gelbard označil Osvobozeneckou armádu Kosova (UÇK) za teroristickou organizaci, zdá se však, že vycházel daleko spíše z možných paralel mezi latinskoamerickými ozbrojenými skupinami a UÇK, než z předpokládaných vztahů mezi UÇK a islamismem. Záhy po eskalaci konfliktu se do popředí dostal přístup, který UÇK označoval nikoli za teroristy, nýbrž za povstalce. Filozofie amerického postoje ke konfliktu na Kosovu byla od této doby nesena přesvědčením o tom, že se zde střetává diktátorská moc s odporem vůči této moci, volně řečeno, demokratické a nedemokratické síly. To se dlouhou dobu odráželo také vztahu ke konfliktu v jižním Srbsku, ukončeném až díky změně politické garnitury v Bělehradě, na níž měla americká politika určitý přímý podíl, a v důsledku toho tedy také díky změně pohledu na síly, které se v jižním Srbsku střetaly. V přístupu ke konfliktu v Makedonii se pozornost USA od Balkánu již odkláněla. Rozhodující roli přenechala americká politika EU a sobě v podstatě vyhradila pouze roli supervizora. 
Aktivita islámských organizací byla relativně nejvýraznější na Kosovu po roce 1999, měla však převážně humanitární charakter a utichala v souladu s tím, jak postupně ukončovala činnost většina jiných humanitárních organizací. Po roce 2001 pokračovala v misi už jen malá část z nich, většinou pod politickým vlivem Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kuvajtu, a pro USA nepředstavovala bezpečnostní problém. Pokud se po roce 2001 změnila filozofie přístupu USA k Albáncům, bylo to dáno hlavně sepětím Albánců s organizovaným zločinem; vztah Albánců a islámu se do toho prakticky nepromítl.  
EU, významné členské státy, přidružené státy (kromě Turecka), Švýcarsko a Norsko. Ačkoli Evropské společenství věnovalo počátkům jugoslávské krize od roku 1991 větší pozornost než USA, nedokázalo zaujmout jednotný rozhodný postoj a ES, resp. EU po svém vzniku neposkytla ani patřičnou politickou podporu svým vlastním vyjednavačům, kteří měli za úkol řešit konflikty v bývalé Jugoslávii, či pověřenci pro Mostar, město, které bylo od roku 1994 oficiálně pod správou EU. Politika EU byla spíše pasivní, bez doplňujících aktivních opatření (vyhlašovala např. sankce, avšak nevyvíjela odpovídající snahu o zjištění jejich dopadu) a hlavní náplní činnosti se stala podpora humanitárních aktivit a vojenských misí tyto aktivity doprovázejících, bez výraznější snahy ovlivnit průběh konfliktu. Na druhou stranu Evropská unie  přistupovala ke konfliktům na Balkáně bez podobného ideologizujícího pohledu, jaký byl příznačný pro USA. Protože humanitární aspekty během bosenského konfliktu postupně v angažmá EU i významných členských států převládly, byly islámské charitativní a humanitární organizace brány jako partneři, a jejich činnost nebyla předmětem zvláštního zájmu. Po skončení války v BaH začaly některé státy, zejména Francie, rovněž Británie, méně Itálie a Německo, s USA spolupracovat na potlačování vlivu islamistů zde, vůdčí role ovšem zůstávala Američanům. Francie při tom byla zčásti motivována podobně jako USA: na území BaH se ukrývali islamističtí radikálové a teroristé, kteří byli hledáni dotyčnými vládami kvůli podpoře terorismu v USA a ve Francii (v případě Francie šlo o zejména o Alžířany, v případě USA hlavně o americké černé muslimy). 
Humanitární aspekty převládly v přístupu EU také po vypuknutí kosovské krize, zatímco po ukončení války v roce 1999 se navrch dostaly postupně aspekty ekonomické (rozvojové projekty a transformace ekonomiky směrem k trhu). V bezpečnostních aspektech převažoval od roku 1999 vliv USA a to se pochopitelně nezměnilo ani po roce 2001. Faktem ovšem je, že přítomnost islámských organizací nebyla na Kosovu ani v sousedních oblastech zdaleka tak výrazná, jako předtím v BaH. 
Pasivní a v zásadě neutrální přístup EU neznamenal, že postoj jednotlivých členských zemí byl totožný. V západoevropských státech byla přítomnost autochtonních muslimů na evropské kontinentě, zvláště v době války (v Bosně a na Kosovu) vnímána citlivě, často optikou vlastních kontaktů s muslimy, ať už s islámskými státy nebo s muslimskými menšinami na domácím území. Největší zájem projevovaly kromě velmocí – Francie a Británie, dvou zemí s výraznými domácími muslimskými menšinami – zejména Německo, Rakousko a Itálie. Tyto státy patří k nejdůležitějším cílovým zemím migrací balkánských muslimů: Bosňáků a Albánců. Mírně zjednodušeně řečeno, v západoevropských státech se střetaly dva přístupy: přístup lidskoprávní a humanitární a přístup historizující, který vycházel z dlouhodobého hodnocení konfliktů na Balkáně. První přístup dával většinou za pravdu těm, kdo tvrdili, že obětí jsou muslimové – Bosňáci a Albánci, zatímco druhý často stavěl přítomnost islámu na Balkáně na první místo mezi destabilizujícími bezpečnostními faktory a favorizoval spíše křesťany, zejména Srby. 
Zatímco během války v BaH se oba tyto přístupy v Německu, Rakousku, Británii či Francii střetávaly v poměrně živé veřejné debatě, konflikty, do nichž byli zapojeni Albánci, již vyvolaly odezvu o poznání menší. Velmi pravděpodobně to bylo způsobeno únavou z předchozích konfliktů (i přijímáním uprchlíků a azylantů), ale rovněž celkově negativnějším obrazem Albánců v západoevropských zemích. Ačkoli se západoevropské země bránily příchodu uprchlíků (hlavně z Kosova) na své území, nebylo to způsobeno ani tak strachem z islámu, jako nechutí k péči o nové uprchlíky. 
Zhruba po roce 2000 převládl v západní Evropě celkově odtažitý postoj k balkánským muslimům, neboť byli kolektivně identifikováni s nepřímými bezpečnostními hrozbami: organizovaným zločinem a ilegální migrací (pokles pozitivního hodnocení balkánských muslimů ovšem nebyl vyvážen pozitivnějším hodnocením úlohy Srbů v konfliktech, a ani přebíráním teze o civilizačním konfliktu). 
V potlačování sítě islámských organizací vyniklo z evropských zemí Rakousko, kde balkánští muslimové tvoří většinu zdejší muslimské komunity. Vídeň sloužila do roku 1994 jako hlavní koordinační místo pro finanční pomoc ARBaH a bosňáckých nacionalistů a území Rakouska fungovalo jako organizační a finanční zázemí pro islámské organizace působící na Balkáně. Rakousko bylo důležitým spojencem USA v odhalování radikálních islamistů od roku 1994, avšak s postupným utlumováním činnosti islámských organizací v Rakousku role Rakouska slábla. Po roce 2001 už nehrálo podstatnou roli, USA však využívaly zasvěcenosti rakouských úřadů a institucí do balkánské problematiky. Menší roli sehrála Francie, Německo, Itálie, Švýcarsko, Švédsko a Norsko. S výjimkou Francie se však uvedené státy věnovaly mnohem aktivněji boji proti albánskému organizovanému zločinu, než proti islámskému radikalismu na Balkáně. 
Přidružené státy EU včetně České republiky přistupovaly ke konfliktům na Balkáně podobně jako celá EU, tedy většinou pasivně, ačkoli veřejnost např. na Slovensku byla naladěna spíše prosrbsky a protiislámsky. 

BOSNA A HERCEGOVINA, CHORVATSKO
Filip Tesař

Všeobecná charakteristika. V působení mezinárodních islámských organizací na Balkáně, ale i v celém komplexu vztahů mezi islámským světem, světovými islamistickými sítěmi, Západem a prostorem Balkánu hraje Bosna a Hercegovina (BaH) naprosto prvořadé místo. Bosna a Hercegovina byla v těchto vztazích chápána jako prostor na evropském kontinentu, který může poskytnou základnu islamistickým hnutím. Důležitost území BaH se zvyšovala průběžně od roku 1992, kdy zde vypukla válka, zhruba do prvního mírového roku 1996, kdy na BaH ve zvýšené míře zaměřují pozornost bezpečnostní složky USA a jiných států NATO. Klesající význam území BaH dosáhl nejnižšího bodu v letech 2000-2002, v době vlády koalice občanských politických stran ve Federaci BaH („bosňácko-chorvatská“ část BaH) i na úrovni ústředních institucí BaH. Změny ve světové bezpečnostní rovnováze po září 2001, změny ve vztazích uvnitř islámského světa i v jeho vztazích se Západem, i politický vývoj uvnitř samotné BaH, ve smyslu jejího pomalého přibližování k EU, posilování ústředních institucí lépe kontrolovatelných ze zahraničí, i postupný odchod politické garnitury bezprostředně spojené s bývalým prezidentem Alijou Izetbegovićem postupně odsunuly BaH ve vztazích islámského světa a Západu na vedlejší kolej. V souladu s tím lze hodnotit i působení mezinárodních islámských organizací.  
Postavení BaH je v celkovém kontextu vztahů autochtonních balkánských muslimů a zahraničních islamistů naprosto jedinečné. Nelze s ním srovnat ani další válečnou oblast: Kosovo, ani území druhého většinově muslimského státu na Balkáně: Albánie (kde tvoří obyvatelstvo muslimské kulturně-náboženské tradice, na rozdíl od BaH, dokonce absolutní většinu). Islamistické sítě v ostatních státech, jako je Chorvatsko nebo Bulharsko, byly víceméně výhonky islamistické sítě vytvořené pro potřeby kontaktů s BaH. 
Podstatou těchto kontaktů byla podpora válečného úsilí muslimské strany v konfliktu, především nákup a doprava výzbroje, na což měla pravděpodobně navázat poválečná etapa islamizace obyvatelstva. Pokus o tuto islamizaci byl z vnitřních i vnějších důvodů realizován pouze omezeně. BaH (resp. Federace BaH) proto nikdy nezačala hrát roli skutečné islamistické základny v Evropě. Intenzita kontaktů mezi islamisty a islámskými státy na jedné, a BaH na druhé straně byla založena na jedinečné politické situaci, kdy se po pádu komunismu relativně nejvlivnějším politickým uskupením v BaH stala úzká skupina domácích islamistů soustředěných kolem osoby Aliji Izetbegoviće. 
Ačkoli měla BaH pro islamisty značný význam během války, resp. od konce prvního roku války do prvních poválečných měsíců (začátek roku 1993 – začátek roku 1996), a poté její význam v balkánském i světovém měřítku klesal, zprostředkovaně ovlivňovala světové dění i později. Tzv. bosenský model, v němž jsou humanitární fondy využívány pro teroristické akce nebo na podporu bojů, byl široce použit právě v BaH, a poté na základě zkušeností odtud zdokonalen a používán Al-Káidou i po skončení války v BaH na jiných místech. Kromě toho poskytovala BaH ještě několik let po válce bezpečný úkryt radikálním islamistům, včetně mezinárodně hledaných teroristů, a infrastrukturu vytvořenou v době války úspěšně využívala ještě několik let poté Al-Káida a některé další teroristické organizace, např. alžírská GIA, islámští radikálové působící v Čečensku, zprostředkovaně (získávání výzbroje) údajně i Real IRA.
Dnes je vliv mezinárodních islámských organizací v BaH politicky i společensky omezený. Finanční sítě vytvořené na podporu válečného úsilí fungují dnes často na podporu politicky privilegovaného soukromého podnikání, neboť řada klíčových představitelů skupiny kolem Izetbegoviće se stáhla mimo aktivní politiku do soukromé sféry. Do jisté míry stále funguje paralelní politický systém založený na osobních vztazích mezi představiteli Izetbegovićova okruhu a mezinárodními islámskými organizacemi, zastoupeními islámských států a vlivnými firmami z islámských států. Kromě toho se v poválečném období zahraniční islámské organizace věnovaly ve zvýšené míře systematickému působení na mládež. 
Páteří islamistické sítě v BaH byla nacionalistická politická strana: Strana demokratické akce (SDA). Ta vytvořila podobné propojení vztahů mezi politickými, policejními a vojenskými funkcemi, jako nacionalistické strany bosenských Srbů a Chorvatů (SDS a HDZ). SDA postupně dostala pod politickou kontrolu i bezpečnostní složky: armádu, tajnou službu a policii. Kromě politických špiček SDA tvořily islamistickou síť v BaH i Islámské společenství BaH a Chorvatska, významné náboženské instituce, diplomatické zastoupení BaH v zahraničí, představitelé vlád určitých islámských států, tajné služby některých islámských států, určité domácí a zahraniční humanitární organizace, určité firmy z islámských států (resp. jejich bosensko-hercegovských představitelů), a radikální islamistické sítě zajišťující přesun válečných dobrovolníků (mudžáhidů). Formálními prostředníky mezi domácími a zahraničními aktéry byly často islámské organizace, v době války humanitární, v poválečné době získaly postupně větší význam kulturní a náboženské, do nichž se přelévalo více peněz. Na bosenské straně to zase byla často diplomatická zastoupení BaH v islámských zemích. Jak islámské organizace, tak diplomatická zastoupení byly pod kontrolou velmi omezeného okruhu jednotlivců, kteří bez jakékoli vnější kontroly rozhodovali o využití shromážděných peněz. 
Celá síť neměla pevnou formální strukturu a byla založena spíše na konkrétních osobách a jejich osobních vztazích. Klíčovou autoritou v BaH byl A. Izetbegović, a kolem něj soustředěný okruh jeho přátel, především těch, kteří s ním sdíleli vězeňský trest (A. Izetbegović byl v Jugoslávii dvakrát z politických důvodů vězněn) a jejich příbuzných. Kromě Izetbegoviće a jeho syna Bakira šlo především o hlavního logistika Armády RBaH Halida Čengiće a jeho syna Hasana (hlavního člověka pro styky s Íránem), Senada Šahinpašiće (hlavní člověk pro logistiku ARBaH v Německu), Salima Šabiće a Šefka Omerbašiće (imám hlavní záhřebské mešity a předseda Mešihatu Islámského společenství Chorvatska), Bakira Alispahiće (ministr vnitra a ředitel bosňácké tajné služby AID) Irfana Ljevakoviće (zástupce ředitele AID), Envera Mujezinoviće (šéfa sarajevské pobočky AID), Omera Behmena (velvyslance BaH v Íránu), Huseina Živalje (velvyslanec BaH v Rakousku) , Rasima Deliće (vrchní velitel ARBaH), a další. V naprosté většině šlo o někdejší členy organizace Mladí muslimové, souzených v Jugoslávii z politických důvodů v letech 1946 a v 1983, spojených jak názory na islám, bosenské muslimy a Bosnu, tak společnými zkušenostmi z procesů a vězení. Odhadovaný počet osob tvořících tento okruh činil za války tři až čtyři sta. 
Podobně se i v okruhu vedení velké části islámských organizací v BaH pohyboval určitý okruh osob, radikálních islamistů, spojených poutem vzájemné důvěry jak na základě společných názorů na islám, tak mnohdy společnými zkušenostmi (z Afghánistánu, politické pronásledování, zvláště v Alžírsku, případně Tunisku apod.). Někteří z nich, jako vedoucí dvou v tomto ohledu nejvýznamnějších organizací TWRA a IGASA (regionální kanceláře ve Vídni a poboček ve Skopji a Záhřebu), studovali v minulosti v Bělehradě a při té příležitosti se seznámili s Izetbegovićem a jeho přáteli. Klíčovou osobností byl Súdánec Elfatih Hassanein, od roku 1987 předseda odboru TWRA a od roku 1994 předseda Fondu pro pomoc muslimům BaH, zplnomocněný po vypuknutí války v roce 1992 Izetbegovićem jako finanční představitel BaH. Ačkoli byl Hassanein víceméně íránskou spojkou, rozvíjely se do roku 1996 mimo zmíněný okruh osob z humanitárních a jiných organizací odděleně i styky mezi BaH a Íránem, do značné míry formálně, v rámci partnerských institucí, ale prostřednictvím pověřených důvěryhodných osob (šlo především o spolupráci na úrovni armád a tajných služeb). Odhadovaný počet (bez mudžáhidů a příslušníků íránské armády a tajné služby) může být zhruba tentýž nebo o něco vyšší jako v případě domácího bosenského okruhu. 
Z praktických důvodů (obležení) se většina kontaktů a transakcí během války neodehrávala v Sarajevu, nýbrž bezpečném zázemí v blízkém městě Zenica a jeho širším okolí. V zahraničí hrála až do roku 1995 klíčovou úlohu jako místo schůzek a finančních transakcí Vídeň, záložním místem byly slovinský Maribor, chorvatský Záhřeb a bulharská Sofie. Klíčovou úlohu v islamistické síti hrály humanitární organizace TWRA (Súdán), IGASA (Saúdská Arábie), z domácích především Merhamet. Jednotlivé organizace nebyly důležité samy o sobě, daleko větší význam mělo, který stát stál v jejich pozadí. Ze států, které podporovaly válečné úsilí muslimské strany v BaH a islamizaci bosenských muslimů, byly daleko nejvýznamnější Saúdská Arábie a Írán. Saúdská Arábie postupovala především ve všeobecném zájmu islamizace muslimů ve světě podle wahhábovského konceptu, zatímco Írán přistupoval k BaH mnohem více z politicko-strategických hledisek. Další menší státy, jako Súdán ve vztahů k Íránu, a Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Katar ve vztahu k Saúdské Arábii, hrály roli určitých prostředníků. Zahraniční organizace dalších států, jako je Turecko, Indonésie, Pákistán, Malajsie a Brunej, hrály v celkovém kontextu spíše okrajovou roli. Suma, kterou poslaly islámské státy na pomoc bosenským muslimům v době války v letech 1992-95, je odhadována nejméně na 2,5 miliardy dolarů. Po válce se objem vynaložených prostředků značně snížil. Mezi největšími poválečnými donátory zůstala Saúdská Arábie, Kuvajt, Katar a Indonésie. 
Zvláštní vazba mezi BaH a Chorvatskem. Na území Chorvatska prakticky nežijí autochtonní muslimové (s výjimkou nepatrného etnického přesahu ze západní Bosny v rozsahu dvou malých vesnic, vzniklého v důsledku administrativního stanovování hranic po druhé světové válce). V Chorvatsku jinak trvale žije několik desítek tisíc bosenských muslimů – Bosňáků. Přesto sehrálo Chorvatsko nemalou roli v rozvoji islamistické sítě v BaH. Protože území BaH je ze všech stran obklíčeno územím Chorvatska (resp. územím a teritoriálními vodami), Srbska a Černé Hory, bylo chorvatské území jediným možným pozemním tranzitem pro transport zbraní pro Armádu RBaH (ARBaH), mudžáhidy směřující do BaH a samozřejmě i pro pracovníky islámských organizací. 
Ačkoli bylo Chorvatsko a sarajevská vláda, zjednodušeně řečeno muslimská-bosňácká strana v BaH v období od jara 1993 do jara 1994 fakticky ve válce, průjezd pro mudžáhidy i pracovníky islámských organizací byl do jisté míry otevřený. Pro tehdejší chorvatský režim bylo výhodné podporovat islamizaci “bosňácké” části BaH, protože to znamenalo zničit myšlenku občanské BaH, a tím také politicky umožnit rozdělení BaH na tři části, z nichž “chorvatská” by se připojila k Chorvatsku. Pravděpodobně se počítalo i se závislostí zbytkové “bosňácké” BaH na Chorvatsku. Organizaci příchodu mudžáhidů i jejich transportu do BaH řídil přímo koordinátor chorvatských tajných služeb, syn prezidenta Franja Tuđmana Miroslav. Mudžáhidé získávali pro průjezd oficiální chorvatské akreditace vydávané ministerstvem zahraničí, vydávané mudžáhidům oficiálně jakožto “pracovníkům humanitárních organizací”. Po válce se z řady mudžáhidů skutečně formálně stali pracovníci humanitárních organizací. 
Kromě toho poskytovalo chorvatské území vhodné zázemí pro logistiku řady islámských organizací, působících v BaH. Na území Chorvatska bylo během války (do roku 1995) registrováno asi 50 islámských organizací, které započaly činnost nejčastěji v roce 1992, případně 1993-94. Patřily k nim pobočky největších z nich, jimiž byly TWRA, Saúdský vysoký výbor pro pomoc Bosně a Hercegovině, IGASA a některé národní organizace Červeného půlměsíce, ale také menší, jako Al-Muwáfaq, Al-Haramajn, Al-Kifáh a další, které kromě humanitární pomoci poskytovaly logistiku pro dopravu zbraní do BaH. Zbraně byly do BaH přes území Chorvatska dopravovány od počátku války do jara 1993, a po uzavření příměří mezi chorvatskými a bosňáckými silami v BaH na jaře 1994 začaly přes území Chorvatska znovu proudit do BaH zbraně z Íránu určené pro ARBaH. Pro Chorvatsko byl tranzit výhodný proto, že z každé zásilky dostávalo na základě mezivládní dohody čtvrtinový podíl. 
Tyto transporty z Íránu byly tolerovány ze strany USA zhruba od poloviny roku 1994 do poloviny roku 1995. Koordinátorem islamistických skupin v Chorvatsku a prostředníkem mezi BaH a Chorvatskem byl v letech od roku 1993 do roku 1995, kdy byl z podnětu USA zatčen a vydán do Egypta, Fuád Talát Kásim. Chorvatsko se v polovině roku 1995 rozhodlo rozbít islamistickou síť, pravděpodobně proto, že se cítilo dost vyzbrojeno a chtělo si získat americkou podporu při plánování vojenského zúčtování s povstaleckými Srby na svém území. 
Jak díky tlaku chorvatské policie, tak z důvodu ukončení války v BaH většina islámských organizací v Chorvatsku ukončila svou činnost v roce 1996, nebo přenesla své sídlo do BaH. Chorvatská policie, která byla pravděpodobně dobře obeznámena s jejich činností, se snažila dále monitorovat aktivity islámských organizací v BaH. Zaměřila se především na organizace Al-Muwáfaq a Al-Haramajn, sloužící jako základny islamistických radikálů, napojených na jedné straně na Al-Káidu, na druhé straně na Saúdskou Arábii, resp. na Saúdský vysoký výbor pro pomoc BaH. Chorvatská policie provedla v BaH i několik zatčení islamistických radikálů. 
Kromě největších islámských organizací, působících v BaH, které měly v Chorvatsku své pobočky, je vhodné zmínit tyto: 
Al-Muwáfaq. Registrována v roce 1992 v Záhřebu jako pobočka londýnské organizace. Ředitelem byl Tunisan Sáfik Ijádí, který se zabýval mj. praním kuvajtských peněz uloupených během irácké agrese. Její hlavní úlohou byla logistická podpora TWRA. 
Al-Haramajn. Registrována v roce 1992 v Záhřebu, podílela se na transportu mudžáhidů do BaH. 
Al-Kifáh. Registrována byla koncem roku 1992 v Záhřebu. Ředitelem byl Alžířan Ad-Dín Kirbán, obviněný později v USA z plánovaného útoku na americké velvyslanectví v Římě. 

ISLÁMSKÉ ORGANIZACE V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
V době útoku v New Yorku 11. září působilo v BaH cca 120 islámských organizací, z větší části zahraničních, a téměř všechny byly zcela nebo zčásti finančně podporované ze zahraničí. Islámské organizace jako celek představovaly jen menší část všech humanitárních, charitativních, rozvojových a podobných organizací, které během války a po válce působily na území pod kontrolou Armády RbaH (podřízené sarajevské vládě), tedy na území politicky dlouho ovládaném Izetbegovićovou SDA. Domácích islámských organizací je na tomto území nepoměrně méně než občansky zaměřených, naprostá většina je zahraničních nebo jsou místními pobočkami mezinárodních organizací. Rovněž finanční zdroje získávají v naprosté většině ze zahraničí. Pouze několik z nich je však natolik důležitých, že si zasluhují podrobnější popis. 

TWRA (Third World Relief Agency)
TWRA byla klíčovou islámskou organizací fungující v BaH během války, tj. od roku 1992 do roku 1995. Přes její účty prošlo v letech války oficiálně kolem 350 miliónů dolarů na pomoc BaH. Tato organizace měla, na rozdíl od oficiální vlády BaH, ve spolupráci s velmi omezeným okruhem bosňáckých politických, vojenských a náboženských špiček plnou kontrolu nad finanční pomocí, kterou islámské země posílaly na pomoc Bosňákům během války. Založena byla roku 1987 ve Vídni Elfatihem Hassaneinem a jeho bratrem Sukarnem. Prvotním účelem TWRA bylo napomoci obrodě a šíření islámu ve východní Evropě a Sovětském svazu. Přímo Elfatih Hassanein, osobní přítel Aliji Izetbegoviće, byl odpovědný za obnovu islámu v Bosně a Hercegovině. 
Koncem 80. let se organizace údajně zabývala shromažďováním peněz pro hnutí Muslimské bratrstvo. Předpokládá se, že fungovala s tichým patronátem Národní islámské fronty, od roku 1989 súdánské vládní strany vedené Hasanem al-Turábím. Elfatih Hassanein byl nejen jejím členem, ale od mládí i al-Turábího blízkým spolupracovníkem a přítelem. Al-Turábí byl v 70. letech generálním tajemníkem Muslimského bratrstva.
Předpokládalo se rovněž, že se TWRA stala nástrojem Národní islámské fronty pro realizaci jejích politických cílů mj. v BaH, Afghánistánu a Pákistánu. Vzhledem k al-Turábího vazbám na Írán a tomu, že značná část peněz pro TWRA pravděpodobně pocházela právě z íránských zdrojů, lze předpokládat i to, že organizace hrála roli tichého nástroje íránské zahraniční politiky. 
Elfatih Hassanein začal počátkem 60. let studovat v Bělehradě medicínu, 1964 se při návštěvě Sarajeva seznámil s A. Izetbegovićem a jeho okruhem. Izetbegović a Hassanein se díky shodným názorům na otázky víry stali blízkými přáteli. Izetbegović se stal v roce 1990 prezidentem BaH, zatímco Hassanein počátkem roku získal diplomatické krytí jako kulturní atašé na súdánském velvyslanectví ve Vídni. Úzké osobní vazby mezi bosňáckou politickou elitou v čele s Izetbegovićem a TWRA poznamenaly nejen činnost TWRA a osud donací posílaných zahraničními muslimy na její adresu, ale celkově i fungování islámských organizací v BaH. 
Oficiální spolupráce mezi TWRA a BaH započala ve druhé polovině roku 1992, tedy několik měsíců po vypuknutí války. Izetbegovićova politická strana SDA, která se pokusila monopolizovat moc ve zbytkové BaH, si TWRA zvolila jako hlavního partnera pro logistiku na podporu válečného úsilí. Tehdejší ministr zahraničí BaH Haris Silajdžić potvrdil v říjnu 1992 rakouské Die Erste Österreich Bank, u níž měla TWRA otevřeno pro zmíněné účely několik účtů, že Elfatih Hassanein je pokládán za finančního představitele BaH. Izetbegović potvrdil v roce 1993 dopisem Die Erste Österreich Bank, že TWRA má plnou důvěru vlády BaH. Hassanein během války zorganizoval i dvě setkání Izetbegoviće s al-Turábím. V roce 1996 předal Izetbegović Hassaneinovi vysoké vyznamenání za humanitární práci v BaH. Hassanein i nadále přijížděl na Izetbegovićovo pozvání do BaH. 
TWRA ve druhé polovině roku 1992 otevřela kromě Sarajeva pobočky rovněž v Budapešti, Moskvě a Istanbulu, později také v Záhřebu, tedy v uzlových bodech pro nákup a pašování zbraní, i když současně TWRA oficiálně financovala i několik civilních rozvojových projektů. TWRA se ovšem věnovala především nákupu a pašování zbraní do BaH přes Slovinsko a Chorvatsko, ale rovněž na převoz mudžáhidů přes Chorvatsko do BaH. 
Podle představitelů Die Erste Österrech Bank prošlo touto bankou přes sedm účtů TWRA mezi roky 1992 a 1996 na 350 miliónů dolarů, polovina z toho byla určena na výzbroj a munici pro Armádu RBaH. Elfatih Hassanein uvedl, že prostřednictvím účtů v jiných zemích předala TWRA BaH zbývajících 200 miliónů dolarů shromážděných peněz. Peníze údajně přicházely především z Íránu, Súdánu, Saúdské Arábie, Pákistánu, Bruneje a Malajsie. Mezi donátory byl i Usáma bin Ládin. Největší obrat byl zaznamenán v roce 1993, načež v následujících letech došlo k prudkému snížení na méně než desetinu obratu. Lze to klást do souvislosti s dopravou íránských zbraní do BaH, která započala v květnu 1994 za tichého přihlížení USA. Lze předpokládat, že největší část peněz vynaložených na nákup zbraní v letech 1992 a 1993 pocházela z Íránu, a od jara 1994 bylo sponzorování vystřídáno přímými dodávkami íránských zbraní. 
Vzhledem ke spekulacím o rozdělení BaH na tři části, k čemuž směřoval i mírový plán navržený v září 1993, navrhl Hassanein vytvoření první banky BaH v zahraničí - IRBA (International Relief Bank Austria), přes kterou by procházely veškeré peníze určené pro BaH, resp. Bosňáky. Akcionáři banky měli být SDA, TWRA, Mezinárodní nadace pro pomoc muslimům BaH (sdružení založené účelově pro potřeby logistiky TWRA a SDA, s hlavní náplní organizovat transporty přes Chorvatsko; šéfem byl imám záhřebské mešity Salim Šabić a jeho zástupci Elfatih Hassanein a Hasan Čengić), charitativní organizace bosenských muslimů Merhamet, Gazi Husrev-begova medresa v Sarajevu, bosňácké kulturní sdružení Preporod, Organizace rodin šehidů (tj. padlých muslimských vojáků) a určitý počet akcionářů – jednotlivců z muslimského světa. Tento záměr se nepodařilo realizovat. 
Od roku 1994 se na TWRA začala zaměřovat ve zvýšené míře pozornost rakouské policie, obviňující tuto organizaci z těsných vztahů s islamistickými radikály. V roce 1994 byl Elfatih Hassanein vyhoštěn z Rakouska (přesunul se do Istanbulu). Větší část fondů byla přesunuta na soukromé účty nejužšího vedení SDA. V roce 1995 příslušníci rakouské a německé policie udělali rozsáhlou razii ve vídeňském sídle TWRA, skladištích a bytech občanů BaH spojených s TWRA. Dokumentace získaná při této příležitosti nebyla plně zpřístupněna BaH ani poté, co zde islamismu nakloněnou SDA u moci vystřídala koalice občanských stran. Nelze proto potvrdit ani vyvrátit, že přes TWRA prošlo během válečných let postatně více peněz, než se oficiálně udává (v bosenském tisku se spekuluje o 2-3 miliardách dolarů). Po vynuceném zásadním omezení vztahů mezi Íránem a BaH v roce 1996 zcela ustává i činnost TWRA zde. To nepřímo poukazuje na její vztahy s Íránem, ale i na účelovost jejího působení v případě BaH. 
TWRA i její partneři na bosňácké straně byli obviňováni z rozsáhlých zpronevěr a osobního obohacování z jejích fondů. Vzhledem k naprostému nedostatku kontroly nad shromážděnými penězi je něco takového velmi pravděpdobné. 

Saúdský vysoký výbor pro pomoc Bosně a Hercegovině 
(Saudian High Commission for Relief to Bosnia-Herzegovina)
Saúdský vysoký výbor je v současné době nejvlivnější islámskou organizací v BaH. Založen byl princem Selmanem bin Abdul-Azizem, jinak vysoce postaveným členem královské rodiny (guvernér Rijádu) v roce 1993, čtvrtým člověkem v saúdské hierarchii a jeden z pro Západ nejpřijatelnějších saúdských osobností. V čele výboru stojí Násir al-Sajjid, blízký přítel Elfatiha Hassaneina, zakladatele TWRA (viz výše). Saúdský vysoký výbor představuje v BaH vlivnější organizaci než velvyslanectví Saúdské Arábie, především díky blízkým stykům se špičkami SDA, blízkosti saúdskému dvoru a finančnímu zázemí při omezené administrativní kontrole rozpočtu. Je propojen s řadou menších organizací se sídlem v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Turecku a Rakousku. 
Hlavní období činnosti výboru nastalo až po uzavření míru, od roku 1996. Na charitativním poli se Vysoký výbor věnuje zejména dvěma skupinám osob. Sociálně deprivovaným ve spojitosti s válkou: sirotkům bosenských vojáků (celkem asi 10.000 osob), válečným vdovám, muslimským ženám znásilněným za války, válečným invalidům a handicapovaným. Určitým rodinám zchudlým za války přispívá např. na placení účtů za běžné služby domácnosti. Za druhé věnuje velkou pozornost  mládeži. Jeho hlavním domácím partnerem je organizace Aktivní islámská mládež (Aktivna islamska omladina), kterou finančně štědře podporuje která nese určité rysy uzavřené náboženské sekty. Vysoký výbor rovněž sponzoroval cestu více než 3 tisíc bosenských poutníků do Mekky. Jeho činnost je úzce provázána s propagací wahhábismu. Ženy z rodin využívajících pomoc Vysokého výboru jsou povinny zahalovat si hlavu (vlasy) a jejich děti navštěvovat hodiny věrouky. Jinak slouží také k transferu rozvojové pomoci Saúdské Arábie pro Bosnu a Hercegovinu.
Vysoký výbor očividně aspiroval na získání vůdčí role v bosenské islámské komunitě, což se mu ovšem nepodařilo. Zvolenou strategií, která sázela na deprivované skupiny, nenávist vůči Srbům a Chorvatům, při současné okázalé výstavbě islámských center, k sobě nedokázal přitáhnout širší společenskou vrstvu, nýbrž jen početně omezenou skupinu. Naopak, necitlivost při hlásání jednostranného výkladu islámu a nerespektování místní společenské tradice vedla k odcizení mezi většinou bosňácké společnosti a Vysokým výborem. Nezískal si reálnou podporu ani mezi islámsky orientovanými intelektuály s výjimkou několika členů vedení SDA.
Větší úspěch měl ve venkovském, než městském prostředí, přes rozsáhlé investice si získal jen málo příznivců v hlavním městě Sarajevu. Skutečných stoupenců wahhábismu jsou v BaH dnes řádově stále pouze tisíce. I přes vřelou veřejně vyjadřovanou náklonnost politických špiček SDA a přátelský vztah špiček islámského kléru k Saúdské Arábii si Vysoký výbor nezískal příliš mnoho příznivců mezi bosenským islámským duchovenstvem. Jsou to v podstatě pouze duchovní působící na mešitách nově vystavěných po válce za saúdské penízce, nejdůležitějším z nich je hátib nové sarajevské Mešity krále Fahda, radikální islamista Nezim Halilović-Muderis, za války velitel brigády ARBaH v Konjici. Jeho vliv je ovšem poměrně velký vzhledem k tomu, že je ředitelem Správy wakfů Islámského společenství BaH. Přátelská gesta většiny duchovních špiček vůči Vysokému výboru však nejspíš nejsou podložena ani tak ideologickou blízkostí, jako spíše snahou předcházet si svého nejvýznamnějšího sponzora. Předmětem kritiky mezi bosenskými islámskými duchovními je autoritativní způsob vedení mešit nově vystavěných za saúdskoarabské peníze a s nimi spojených kulturních center, jejichž správu si Vysoký výbor ponechal ve svých rukou a nehodlá je předat pod správu Islámského společenství BaH. Někteří duchovní, včetně členů vedení Islámského společenství, také kritizují wahhábovský výklad islámu, který výbor prosazuje, jako cizí bosenskému prostředí.
Vedení Saúdského vysokého výboru bylo v bosenském tisku několikrát obviňováno z rozsáhlých zpronevěr, což rovněž přispělo k poklesu veřejného mínění o něm. 
Pobočka Saúdského vysokého výboru v Chorvatsku byla již v polovině roku 1996 terčem rozsáhlé policejní razie na základě podezření z účasti na nelegálním obchodě se zbraněmi a výcviku jednotlivců pro teroristické akce. Akce měla spíše politický charakter. Bezprostředně po útoku 11. září 2001 (26. září) provedly jednotky SFOR razii v sarajevském sídle Vysokého výboru na základě toho, že jeden z šesti členů alžírské Ozbrojené islámské skupiny (GIA), zadržených v BaH bezprostředně po 11. září, pracoval pro Saúdský vysoký výbor (čtyři další působili v jiných islámských organizacích v BaH). Přesto se zdá, že akce měla spíše demonstrativní a symbolický charakter. Razie byla jinak z hlediska USA politicky citlivá vzhledem k úzkým vazbám výboru na saúdského ministra obrany a letectví, který je klíčovou postavou při koordinaci boje proti terorismu mezi oběma státy. Sarajevský úřad Vysokého výboru byl znovu předmětem policejní prohlídky ze strany policie Federace BaH počátkem roku 2002.
Do té doby vynaložil Saúdský vysoký výbor na pomoc BaH cca 600 miliónů dolarů, z toho asi 20% z vládních zdrojů a od členů královské rodiny. Více než desetina byla utracena na rekontrukci mešit a výstavbu nových (celkem asi 160 objektů), spojených s kulturními centry, knihovnami, islámskými instituty a sirotčinci. Při rekonstrukcích starých mešit dbal saúdský sponzor na purismus, na jeho nátlak např. nebyla obnovována vnitřní dekorativní výzdoba. Kromě toho dával před obnovou za války zničených mešit přednost budování nových, které byly pod správou Vysokého výboru a na něj napojených radikálních duchovních, což ovšem nepřispívá ke zdomácnění aktivit výboru v bosenské společnosti. 
Výstavba největší mezi novými mešitami, sarajevské (Kulturní centrum krále Fahda), spojené kromě jiného i s restauracemi a sportovní halou, stála asi 9 miliónů dolarů. Ačkoli se tyto částky mohou zdát impozantní, uvedená suma je ve srovnání s fondy vynakládanými ročně na udržení islámských struktur v Jeruzalémě (cca 200 miliónů dolarů ročně) poměrně malá a ilustruje velmi dobře rozdíl v saúdských prioritách. Ačkoli Vysoký výbor usiluje o maximální vliv, pro Saúdskou Arábii hraje BaH, například ve srovnání s Čečenskem, okrajovou roli. Velmi pravděpodobným důvodem je fakt, že BaH již neprobíhá konflikt a zdejší muslimové nejsou vystaveni fyzickému ohrožení. Pomoc BaH je zčásti udržována ze setrvačnosti, přičemž relativní vliv a moc vedení Vysokého výboru spíše brání rozvoji běžných hospodářských styků mezi BaH a Saúdskou Arábií.

IGASA
IGASA patří k velkým islámským humanitárním organizacím, které se věnovaly pomoci BaH prakticky od počátku války a nepřetržitě pokračují dodnes. Založena byla v roce 1976 Saúdské Arábii, hlavní sídlo má v Džidě. V Saúdské Arábii má organizace 18 kanceláří, její pobočka v BaH je jednou ze 32 kanceláří 32 jinde ve světě. V BaH patřila za války její distribuční síť v rámci islámských humanitárních organizací k nejrozsáhlejším. Byla rovněž za války obviňována z logistické podpory při dopravě zbraní do BaH.
IGASA se dodnes v BaH věnuje především humanitární pomoci: rozdělování potravinových a hygienických balíků. Zaměřuje se především na sirotky, dále na navrátilce (uprchlíky vracející se do místa předválečného bydliště) a sociálně ohrožené rodiny. Kromě toho financuje např. zdravotní osvětové projekty. 
V době války (od roku 1993) rozvinula IGASA regionální síť s centrem ve Vídni a navazujícími pobočkami v Záhřebu, ve Skopje a v Sarajevu. Vedení kanceláří ve Vídni, Záhřebu a Skopje bylo silně islamistické: v jejich čele stála trojice alžírských radikálů, členů Fronty islámské spásy, kteří koncem 80. let studovali v Bělehradě. Vedoucí kanceláře v Záhřebu, Lamrani Jamel, se v roce 1998 objevil na Kosovu jako instruktor místní malé albánské islamistické jednotky ‘Abu Bekir Sadik’.

INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANISATION (IIRO)
Organizace se sídlem v Džidě, založená v roce 1979. Zaujímá přednostní roli na poli charity ve všech válkách a postižených územích s větším množstvím muslimských obětí. Je jednou ze saúdskoarabských charitativních organizací, které získávají podíl ze státem sponzorovaného zakátu. Přesto není považována za věrohodnou, a její jednostranná vazba na saúdský stát vede k neprůhlednosti, která je kritizována i mainstreamem jiných islámských charitativních organizací. 

Červený půlměsíc
Červený půlměsíc fungoval v BaH především v době války a sehrál poněkud diskutabilní roli. Byl jedním z velkých sponzorů a dovozců humanitární pomoci pro Bosňáky, tato činnost však byla poněkud kompromitována úzkým napojením na SDA a občasnou politizací distribuce pomoci, stejně jako spoluprací s masovou bosenskou humanitární organizací Merhamet, která se vyznačovala řadou zpronevěr. 

ISLAMIC RELIEF
Na opačném konci spektra větších mezinárodních charitativních islámských organizací stojí Islamic Relief (IR), mezinárodní nevládní charitativní a rozvojová organizace na pomoc nejchudším, založená jako soukromá ve Velké Británii skupinou mediků v roce 1984. Pomáhá především při živelných katastrofách a jiných mimořádných okolnostech, propaguje udržitelný ekonomický a sociální rozvoj. Působí ve čtyřech hlavních oblastech: naléhavá pomoc, rozvoj, sirotci, vakufy. Kromě Británie provádí fundraising také ve Francii, USA apod. Část peněz získává i od britské vlády a EU, proto se snaží určitým podílem podporovat i nemuslimy, aby nebyla nařčena z náboženské diskriminace. V Chorvatsku působí ve spolupráci s organizací Christian Aid.
Ve srovnání s jinými charitativními islámskými organizacemi se IR skutečně věnuje v prvé řadě charitě. Hlavní sídlo organizace je v Británii, což představuje určitou záruku toho, že není pouze zástěrkou pro politickou činnost nebo propagaci náboženství. Ačkoli byla IR rovněž obviňována např. z pašování zbraní pro potřeby Armády RBaH, tato obvinění byla příliš paušální (vznášená spíše na adresu islámských charitativních organizací obecně) a nebyla nikdy přesvědčivě dokázána. Snaží si udržet důvěru britské vlády a společensky se opírá o britskou muslimskou komunitu. Nevystupuje s politickými postoji. Je kritizována radikálními islámskými organizacemi z liberalismu a odvádění pozornosti od podstaty problémů v Palestině, Čečensku a jinde.

Care International
Organizace založená v roce 1993 v Bostonu na podporu obětí války a válečných uprchlíků v muslimském světě. Silným podnětem k založení byla právě válka v BaH. Shromažďuje peníze především od muslimské komunity v USA. 

Al-Haramajn (Al-Haramain Islamic Foundation)
Organizace Al-Haramajn má sídlo v Saúdské Arábii a byla jednou z organizací nejvíce podezíraných z podpory Al-Káidy. Na Balkáně byla původně registrována roku 1992 v Záhřebu, v roce 1997 se přesunula do bosenské Zenice. Hlavní úřad však měla v Sarajevu, celkem měla v BaH 7 regionálních kanceláří (dvě v Sarajevu, většinu ve střední Bosně). Za války logisticky podporovala přepravu mudžáhidů z Chorvatska do BaH. Byla úzce spojena jak se špičkami bosenských islamistů, tak s islamistickými radikály napojenými na Al-Káidu i se Saúdskou Arábií. Po válce byla střediskem šíření extrémních islamistických postojů, údajně byla pod vlivem egyptské Džamá al-Islámíja. Al-Haramajn silně podporoval, podobně jako Saúdský vysoký výbor, Aktivní islámskou mládež. Značné prostředky získával kromě Saúdské Arábie zejména z Kuvajtu. 
Bosenský Al-Haramajn disponoval značnými finančními prostředky, ale nerealizoval žádný skutečný humanitární projekt. Páteří jeho finanční podpory byla bosenská Vakufska banka, kterou založili Jásín al-Kádí a Chaviq Ajádí, blízcí spolupracovníci Usámy bin Ládina. Vakufska banka je podezřelá z nelegálního praní peněz. K akcionářům banky patří nadace ’Bošnjaci Mostar’, kterou spravuje hátib nové sarajevské Mešity krále Fahda, radikální islamista Nezim Halilović-Muderiz, jeden z vůdců bosenského wahhábovského hnutí a ředitel Správy wakfů Islámského společenství BaH. Rijaset Islámského společenství BaH je dalším významným akcionářem banky. Kromě duchovních kruhů je banka spojena i s vojensko-politickým vedením SDA, což je vidět z toho, že v užším vedení banky zasedal politický generál Sulejman Vranj, zeť hlavního logistika ARBaH v době války Halida Čengiće a švagr Hasana Čengiće, hlavního kontaktu SDA pro Írán. Vranj byl vyloučen z ozbrojených sil kvůli účasti na demonstraci svolané na protest proti extradici několika Alžířanů obviněných z podpory terorismu zatčených v BaH, pracovníků islámských organizací.
Účty Al-Haramajnu v BaH byly z iniciativy USA zmrazeny počátkem roku 2002. O rok později byly zmrazeny i účty mateřské organizace v Saúdské Arábii. V roce 2004 byla činnost organizace v BaH (resp. Federaci BaH) pro podezření z napojení na Al-Káidu nuceně zastavena.

Al-Furqan (Džemijjetul Furqan)
Organizace se sídlem v Londýně, založená roku 1988. Její bosenská pobočka byla úzce personálně propojená s bosenským Al-Haramajnem, který do značné míry financoval její činnost. Věnuje se převádění manuskriptů z archívu knihovny Gazi-Husref Begovy mešity v Sarajevu na mikrofilmy, jejich katalogizaci a zpřístupnění čtenářům. Kromě toho se však věnuje i intenzívní islamistické propagandě, přednáškám, rozhlasovým pořadům a letním táborům. Rovněž úzce spolupracuje s Aktivní islámskou mládeží (AIO). Člen AIO Muamer Topalović, který na Štedrý večer 2001 zavraždil poblíž města Konjic tři chorvatské navrátilce, spáchal svůj čin pod duchovním vlivem Al-Furqanu.
Činnost organizace v BaH (resp. Federaci BaH) byla nuceně zastavena v roce 2004 pro podezření na napojení na Al-Káidu.

ALBÁNIE, KOSOVO A MAKEDONIE
Filip Tesař

Vztah Albánie a islámského světa. Poté, co ve svobodných volbách v roce 1992 zvítězila konečně opoziční Demokratická strana, její předseda a nový prezident Albánie Sali Berisha, sám věřící muslim, oznámil na sklonku roku 1992, že Albánie přistoupí k Organizaci islámské konference. Šlo o jeho osobní rozhodnutí, nekonzultované s vládou ani parlamentem a kritizované i významnými členy jeho strany, například tehdejším ministrem zahraničí. Špatnou odezvu mělo rozhodnutí samozřejmě v opozici, ale i mezi veřejnosti (objevovaly se slogany jako: “Evropa, nebo islám”). Berishovo rozhodnutí mohlo být motivováno různě, pravděpodobně k němu však silně přispělo i vědomí zbrojní podpory, kterou v té době získávalo bosňácké vedení v BaH zejména z Íránu. Berisha patrně doufal v modernizaci albánské armády. Buď jak buď, v následujícím roce byla cesta do OIK tiše opuštěna. 
Ačkoli se strategickým partnerem Albánie staly v následujícím období USA, prožila Albánie určité období šíření islamistického vlivu. V roce 1997, kdy albánský stát zkolaboval a zhroutil se prezidentský režim S. Berishy, nastalo krátké období šíření íránského vlivu v Albánii. Írán bezprostředně předtím musel radikálně omezit své vojenské, zpravodajské a politické aktivity v BaH, a v Albánii viděl pravděpodobně příležitost získat alternativní zázemí. Írán jednak přispěl ke konsolidaci finančního systému země, jehož zhroucení vedlo ke kolapsu, a dále začal rozvíjet síť humanitárních, vzdělávacích a rozvojových organizací, které měly získat náklonnost obyvatelstva. Příkladem je nevládní organizace Alb-Iran, sponzorovaná íránskou vládou a několika podnikateli, která ve střední Albánii vybudovala asi stovku zemědělských družstev, zajistila pro ně moderní techniku a odborné a marketingové poradenství. Součástí těchto programů byla výstavba mešit v příslušných lokalitách, které měly být prostředníky íránského vlivu. 
Od roku 1998 po konsolidaci vlády bývalých komunistů šíření íránského vlivu skončilo, neboť Albánie se znovu pevně připoutala k USA. Od roku 1998 spolupracuje Albánie na bezpečnostním poli velmi těsně s USA, a navzdory omezeným kapacitám se snaží cíleně rozložit islamistickou síť uvnitř země. I přes slabost institucí vyvíjí albánská policie za vydatné pomoci USA systematickou snahu odhalovat a zatýkat nebo vypovídat osoby podezřelé z terorismu (především sympatizanty Egyptského džihádu a Al-Káidy). Ačkoli během první poloviny 90. let, kdy byly státní instituce velmi slabé, se v zemi vytvořila do určité míry neprůhledná síť islámských organizací, jejich personál nikdy nezískal takové politické krytí jako v případě BaH, a především neměl k dispozici důležitý prostředek k utajení své činnosti, jímž bylo občanství země. Přesto podle některých odhadů neovládá albánská vláda plně cca čtvrtinu území státu. To spolu se špatnou ostrahou hranic, rozvětveným organizovaným zločinem, vysokou korupcí a pokračující slabostí institucí (přestože protiteroristická oddělení policie získávají pomoc ze zahraničí a jsou pravděpodobně na vyšší úrovni než v BaH) vytvářejí stále vhodné podhoubí, díky němuž v Albánii stále působí islamističtí radikálové. Na rozdíl od BaH je však v Albánii mnohem více rozvinutá spolupráce mezi mezinárodními a domácímí organizacemi, což usnadňuje kontrolu a vede k tomu, že většina aktivit islámských organizací v Albánii spadá skutečně do humanitární nebo rozvojové oblasti.
Islámský svět a Kosovo. Kosovo stálo v porovnání s Albánií mnohem více ve stínu. Nejenže nebylo vnímáno tak čitelně jako Albánie (nezávislá většinově muslimská země v Evropě) a BaH (kde byli muslimové vystaveni hrozbě genocidy), ale působení islámských organizací zde bylo v praxi znemožňováno policejní režim, nastolený zde v roce 1989. Ačkoli po vypuknutí bojů v roce 1998 se na Kosovo pokusili přesunout bývalí mudžáhidé z BaH, povstalecká Osvobozecká armáda Kosova (UÇK) o jejich služby neprojevila zdaleka takový zájem, jako SDA v BaH. UÇK stála pouze o vycvičené profesionály, kteří by mohli vykonávat specializované činnosti, nebo fungovat jako instruktoři, a neměla zájem o řadové bojovníky s výjimkou těch, kteří hodlali bojovat jako jednotlivci za nezávislé Kosovo. Svůj boj chápala UÇK jako boj za albánskou, nikoli islámskou věc. Malé islamistické jednotky, složené především z kosovských a makedonských Albánců a z menší části ze zahraničních dobrovolníků, fungovaly na Kosovu pouze během bojů na jaře a v létě 1998, dokud nedošlo k plné konsolidaci UÇK. Instruktorem největší z nich, jednotky ’Abu Bekir Sadik‘ byl alžírský mudžáhid Lamrani Jamel, bývalý ředitel záhřebské pobočky humanitární organizace IGASA. Zdá se, že do výcviku a vyzbrojování UÇK byl zapojen také Írán, avšak v míře, která je naprosto nesrovnatelná s případem BaH. Na Kosovo se také po roce 2001 přesunuli někteří mudžáhidé s občanstvím BaH, částečně zřejmě v naději, že zde najdou útočiště před zvyšujícím se tlakem v BaH.
V roce 1998 a jestě více v roce 1999 se na Kosovu otevřel prostor pro uplatnění islámských organizací, které se snažily zmírnit dopady uprchlické krize v obou letech, humanitární dopady zimy 1998/99 a realizovat rozvojové projekty. Na Kosovu působila řada organizací, které byly aktivní již v BaH (viz tam), jako Islamic Relief, Islamic Relief Worldwide, Human Concern International, včetně islamisticky zaměřených, jako byly Global Relief Foundation, Mercy International nebo Al-Haramajn Islamic Foundation. Kromě toho zde působí Albanian Islamic Cultural Center – Kosova Relief, organizace amerických muslimských Albánců. Islámské organizace na Kosovu nebyly nikdy tak vlivné, jako organizace západní. Relativně nejvlivnější z nich je Islamic Relief, který zahájil činnost na Kosovu v roce 1999 především poskytováním nouzového přístřeší a obnově škol. Dnes se věnuje zejména nejohroženějším skupinám obyvatelstva, tradičně vdovám a sirotkům (včetně psychologické posttraumatické pomoci), dále rozvoji drobného podnikání a osvětě o nebezpečí min.
Podobně jako v BaH byly i na Kosovu záměrně ničeny některé památky islámské architektury, a podobně jako v BaH se do financování jejich obnovy zapojila především Saúdská Arábie. Obnova byla i zde prováděna v puristickém, ikonoklastickém duchu, avšak vzhledem k nedostatku pevných politických vztahů mezi kosovskou politickou elitou a Saúdskou Arábií to vzbudilo mnohem větší odpor než v BaH. Saúdská Arábie podobně jako v případě BaH vytvořila zvláštní instituci, Saúdský spojený výbor na pomoc pro Kosovo (Saudian Joint Relief Committee for Kosovo), který měl koordinovat i aktivitu dalších organizací a být hlavní převodní pákou saúdského vlivu. Zhruba polovina peněz vynaložených výborem šla na podporu wahhábistických misionářů, pro jejichž působení byla stejně jako v BaH budována síť asi 50 nových mešit a islámských center. Výbor také sponzoroval Kosovský ochranný sbor (oficiální nástupnickou organizaci UÇK) především formou zdravotnického i jiného vybavení, zjevně v naději, že naváže vztahy mimo formální instituce se společensky vlivnou skupinou. Saúdský výbor na Kosovu si nikdy nezískal takový společenský vliv jako obdobný výbor v BaH, a kosovští Albánci akceptovali jako partnera spíše saúdské velvyslanectví v Tiraně. Už v roce 2002 přiznal ředitel výboru neúspěch mise, když tvrdil, že místní muslimové se chovají víc jako křesťané, a že tato situace se stále zhoršuje. Saúdům se tedy zdaleka nepodařilo přenést na Kosovo bosenský model. Jak sunnitské, tak súfijské duchovenstvo na Kosovu, stejně jako v sousední Makedonii, dává veřejně najevo silné proamerické cítění. 
Z významnějších islamistických organizací působila na Kosovu a v Makedonii Islamic Relief, ale podobně jako v BaH také nebezpečnější Mercy International, Global Relief Foundation, Benevolence International Foundation, Taibah International, dále súdánská Da'wa Islamíja, Yusuf Islam's Muslim Aid a neměcká Internationale Humanitäre Hilfe (založená tureckými islamisty).
Spíše než na přímé působení sázejí v současné době mezinárodní islamistické organizace na sponzorování domácí islámské charity El-Hilal, působící na Kosovu i v Makedonii, tedy na nepřímé působení. Znamená to nejen ústup od entuziastické reislamizace, ale také faktickou rezignaci na vytvoření záložních islamistických základen na Kosovu a v Makedonii. Dohled nad penězi sice do značné míry zůstává, avšak kontrola není úplná, a takovéto působení se již nehodí do řetězce světové islamistické sítě.
Boj proti islámskému terorismu je v kompetenci mezinárodní mise OSN (UNMIK), resp. mezinárodního policejního sboru zde působícího a sil NATO a jejich spojenců rozmístěných zde v rámci mise KFOR. Na Kosovu proběhlo po roce 2001 několik razií, zatýkání personálu a uzavírání kanceláří určitých islámských organizací (např. Global Relief Foundation) většinou v koordinaci s podobnými akcemi v BaH, případně jinde. Kosovští političtí vůdci dali takovým akcím plnou podporu. Islamistická síť na Kosovu se podobá bosenskohercegovské, je ovšem podstatně slabší a má ještě omezenější společenský vliv.
Islámský svět a Makedonie. V Makedonii mohly působit islámské organizace dříve a volněji než na Kosovu, ale budila menší zájem než sousední Albánie. Ozbrojený konflikt, který zde vypukl v roce 2001, nevzbudil takovou pozornost ani islámských států, ani islámských organizací. Od jara 2001 sice působily malé skupiny mudžáhidů (velikosti čet) v severní Makedonii, celkově však byl jejich přínos mizivý. Makedonská UÇK nebyla nikdy ideologicky pod islámským vlivem, ačkoli v tisku se objevily zprávy o tom, že je podporována a dokonce cvičena mudžáhidy.
Saúdský spojený výbor na pomoc pro Kosovo rozšířil v době konfliktu v roce 2001 své aktivity i do Makedonie, avšak viditelně se již bez větších politických ambicí soustředil na humanitární pomoc uprchlíkům. 
Albánští hodnostáři v Makedonii nejsou tak vyhroceně protiwahhábitští jako na Kosovu, a někteří z nich se svými postoji blíží bosenským panislamistům. Jedním z nich je muftí Skopje Zenun Berisha, obviňovaný ze sympatií k Al-Káidě. Tak jako na Kosovu se v současné době zahraniční islamisté snaží působit hlavně prostřednictvím domácích organizací, a to především na mladé. Komunity mladých islamistů existují v sousedství Skopje (okrsky Kondovo, Gazi Baba). Zapojují se do nich hlavně Albánci, ale také někteří slovanští makedonští muslimové (organizace Crvena Ruža). Mezi slovanskými muslimy působící strana SDA (dceřinná organizace SDA BaH) má rovněž spíše panislamisticky orientované vedení, její reálný vliv na makedonské muslimy je však malý (většina makedonských muslimů hlasuje pro podle volebních výsledků pro celorepublikové strany). Makedonský stát vynaložil v průběhu 90. let nemalé úsilí, aby slovanské muslimy získal pro makedonskou národní identitu, a to bylo dalším důvodem, proč se snažil omezovat působení zahraničních islámských organizací, v nichž viděl ideologické konkurenty. 
Mezi makedonskými slovanskými i albánskými muslimy má všeobecně dobrý zvuk Turecko, a vliv tureckého Sekretariátu pro náboženské otázky má poměrně velký dosah. Jeho působení bylo umožněno také díky tomu, že Turecko bylo jedním z prvních států, které uznaly Makedonii již v roce 1992. Turecko, které na Balkáně vystupuje jako přímý konkurent arabských i íránských panislamistů, prostřednictvím Sekretariátu sponzoruje např. platy místních imámů, stipendia pro studenty náboženství apod. 

doporučení 
Filip Tesař

Obecné principy pro přístup k problematice
Problematika islámských organizací na Balkáně není pro Českou republiku zásadní otázkou. Dotýká se jí spíše nepřímo, poněvadž představuje určité ohrožení pro region, který je označen za jednu z priorit české zahraniční politiky. Podobně se České republiky dotýká v regionu Blízkého východu, který rovněž patří k českým zahraničním prioritám. Česká zahraniční politika potřebuje především získat dobrou orientaci v balkánských záležitostech, kam otázka působení islámských organizací bezesporu patří, a rovněž orientaci ve fungování charitativního sektoru v islámských zemích. 
Balkánská politika České republiky musí samozřejmě zohlednit i muslimskou složku balkánských populací a kultur. Přitom je však nutné vycházet z toho, že balkánští muslimové (byť se ještě v 19. století společensky vesměs podstatně nelišili od mnohých muslimů na Blízkém východě), jsou dnes kulturně, společensky a politicky podstatně jinde, než muslimové jinde ve světě. Vztah k modernizaci společnosti, státním elitám, každodennímu prožívání islámu, Západu apod. jsou vnímány velice odlišně mezi balkánskými a jinými muslimy: to, co je kontroverzní v případě většiny muslimů, z pohledu balkánských muslimů často kontroverzní není. Na Balkáně neexistuje stát, který by byl definován jako islámský, přestože dva státní útvary (Albánie a Federace BaH) mají muslimskou většinu. Jediný náběh, který zde existoval v první polovině 90. let v BaH, byl pokusem o vytvoření islámského státu shora, nikoli zdola. Proto při zpracovávání koncepce balkánské politiky ČR nelze příliš vycházet ze zkušeností z jiných islámských států (do určité, avšak velmi limitované míry mohou posloužit zkušenosti z Palestiny, vzhledem k trochu podobné kombinaci nacionalistické a náboženské identity místních radikálů). 
Zkušenostmi s fungováním charitativního sektoru v islámských zemích se lze řídit v balkánských záležitostech jen do určité míry. Na Balkáně schází podobná podpora, jakou mají islámské organizace jinde, a to jak shora, tak zdola. 
Působení islámských organizací na Balkáně lze zhodnotit pouze kombinací údajů ze dvou stran: jednak o balkánském muslimském prostředí a jednak o fungování charitativního sektoru v islámských zemích. 
Co se týče postupu vůči islámským organizacím na Balkáně, nemá pro Českou republiku smysl vytvářet nějakou vlastní politiku, vhodnější je následovat velké partnery, případně jejich postup doplňovat či korigovat v dílčích segmentech. Česká republika nemá velké možnosti získávat nezávislé zpravodajské informace v takovém rozsahu, jako USA, Německo, Francie či jiné státy. Neznamená to však, že by se nemohla – zvláště v BaH a na Kosovu, oblastech rozmístění vlastních vojenských jednotek – o vlastní zpravodajské informace rovněž opírat. Zhodnocení významu (a tedy i možných rizik) působení islámských organizací na Balkáně je však věcí širšího kontextu, neboť je potřeba spojit informace ze země jejich původu, z jiných zemí, kde fungují, a konečně z Balkánu, dát dohromady informace o financování jejich aktivit, o způsobu a stupni jejich propojení se společností na Balkáně a o jejich balkánských partnerských organizacích. 
Pro Českou republiku je namístě nejprve zhodnotit důležitost, jaký Balkán zaujímá v její zahraniční politice. Angažování se na Balkáně, resp. mezi balkánskými muslimy může ovlivnit míru ohrožení v případě terorismu islamistických radikálů. Naše angažování na Balkáně zde nicméně asi nebude zásadní položkou. Systematičtější angažování se na Balkáně s sebou ale určitě ponese i boj proti mezinárodnímu terorismu. Snaha pomoci zemím s výraznějšími muslimskými komunitami v přibližování k EU bude zcela jistě znamenat i pomoc s bojem proti terorismu a jeho financování. 

Návrhy postojů ČR k regionu Balkánu a Blízkého východu a konkrétním zemím obou regionů ve světle působení islámských organizací na Balkáně
·	Soustředit se zejména aktivity Íránu a Saúdské Arábie na Balkáně.  
Vliv ostatních islámských zemí na Balkáně je v porovnání se Saúdskou Arábií a Íránem zanedbatelný, i když zcela pominout ho nelze. Pro postoje a aktivity dalších zemí je však určující buď příklad, nebo přímo patronát uvedených dvou zemí. Pokud jde o islámské organizace sponzorované vládami nebo veřejností v jiných státech, míra rizika s nimi spojena je relativně malá, jak proto, že jejich aktivity jsou převážně charitativní, vzdělávací apod., a méně politické (tj. náboženství politizující), tak proto, že svým politicky nevyhroceným přístupem k náboženství nepřitahují domácí (balkánské) radikály. Podobné je to s organizacemi, které sídlí v USA, západní Evropě nebo Kanadě: buď jde o organizace politicky závislé na Saúdské Arábii, Íránu nebo státům s těmito dvěma zeměmi politicky spojenými, anebo je míra rizika s nimi spojená malá. Tyto dvě země tedy fakticky patří k výhradním, přímým nebo nepřímým patronům těch mezinárodních organizací na Balkáně, s nimiž jsou spojena bezpečnostní rizika.  
Saúdská Arábie je partnerem USA i dalších západních zemí v boji proti terorismu, ale přímo či zprostředkovaně vytváří pro terorismus plodné prostředí, a to právě díky financování charitativního sektoru (ať už ze strany státu, královské rodiny nebo bohatých jednotlivců). Partnerství se Západem i financování islamistů jsou navzájem neoddělitelnými jevy, „zaprodání“ je vyvažováno podporou víry. Průvodním jevem charitativní a misijní činnosti saúdských organizací bývá i jistá arabizace charakteru islámských společenství v nearabských zemích. 
V Íránu je charitativní činnost, v níž je skryta i podpora terorismu, spojena s podporou státu a napojením charity na velké podniky, což nezmizí změnou, „změkčením“ nebo dokonce svržením islámského režimu. Ačkoli je íránský fundamentalismus tradičně spojen s šíity, v 90. letech se Írán pokoušel hrát sjednocující roli v celém islámském světě. Citlivým bodem České republiky je v případě vztahu k Íránu zahraniční vysílání RFE. 
Vzájemná rivalita obou států, konkurujících si na Balkáně navíc s Tureckem, do jisté míry oslabuje jejich vliv zde. Ten přesto není zanedbatelný. Česká republika nemá na Blízkém východě strategické zájmy takového rozsahu, aby musela vnímat Saúdskou Arábii jako nutného spojence. Není tedy důvodu, proč k jejím aktivitám na Balkáně nepřistupovat stejným způsobem, jako k aktivitám Íránu. Pokud si volit islámského partnera pro spolupráci na Balkáně, může jím být (i přes určité výhrady) Turecko, náš partner v NATO. 

·	Soustředit se na podporu boje proti terorismu zejména v případě Federace BaH, Albánie, Kosova a Makedonie.
Tyto země (regiony) jsou nejslabšími články mezinárodní koalice v boji proti terorismu na Balkáně. Poměr možných rizik a možností a skutečné ochoty státu jim čelit je vysoký. Státní správa a policie jsou často zkorumpované, státní instituce málo výkonné, soudy nepracují dost rychle, je zde vysoký stupeň organizovaného zločinu. Česká republika má bohužel omezené možnosti poradenství i finanční zdroje. Přesto může vhodným cíleným způsobem pomáhat. Soustředění na omezenou cílovou skupinu napomůže vhodnějšímu využití prostředků a sil, takže lze s omezenými prostředky dosáhnout viditelnějších výsledků. Samozřejmě platí, že základním předpokladem k české aktivitě v tomto směru je definice vlastní balkánské politiky spolu s dobrým poznáním balkánského muslimského prostředí, i fungování islámského charitativního sektoru. 
Důležitým prvkem ve vztazích s těmito zeměmi (regiony) je pravidelně nastolovat tuto otázku, nespokojovat se pouze se slovním ujišťováním, a rovněž nedovolovat (zejména v případě Makedonie), aby diskuse o těchto otázkách sloužila k řešení vnitřních vztahů s muslimskou menšinou. Při eventuálních vzájemných konzultacích je namístě ptát se i na charakter a míru působení zahraničních islámských organizací. 
Ostatní země jsou buď schopny vyrovnávat se s riziky plynoucími z aktivit mezinárodních islámských organizací samostatně, nebo mají podporu silného zahraničního partnera. Chorvatsko od roku 1995 úzce spolupracuje s USA, v posledních letech rovněž s EU. Pro Rumunsko a Bulharsko je od roku 2001 hlavním partnerem EU, z dřívějška existují vztahy s USA. Spolupráce je přitom poměrně intenzivní a na rozdíl od Albánie nebo Makedonie – kde spolupráce s USA a EU zůstává do značné míry formální – je naplněna skutečnými aktivitami. Srbsko,  Černá Hora a Republika Srbská (v BaH) zůstávají islámským radikalismem ohroženy jen málo (třebaže se toto riziko nevyplatí podceňovat). 
Z výše uvedených zemí (resp. samosprávných státních útvarů) je jednoznačně nejrizikovějším útvarem Federace BaH, s odstupem následovaná Makedonií. Aktivity mezinárodních islámských organizací se z Federace BaH mohou přenášet i mezi Bosňáky/Muslimy do Sandžaku (Srbsko, Černá Hora), případně (výhledově) i do Makedonie. 
Federace BaH (přesněji řečeno, oblasti s převahou bosňáckého obyvatelstva) je zároveň z výše jmenovaných zemí pro Českou republiku tou kulturně nejbližší. Eventuální zapojení z české strany by tedy mělo být nejsnazší právě zde. České aktivitě může napomoci i obraz českého národa a státu v očích místních muslimů: na rozdíl od jiných zemí jsou Češi a Česko vnímáni bez historické zátěže a jako nábožensky málo vyhranění. 
I kdyby s česká zahraniční politika do řešení rizik spojených s působením mezinárodních islámských organizací ve Federaci BaH nijak hlouběji nezapojila, v přístupu k tomuto – pro působení islámských organizací na Balkáně klíčového státního útvaru – jakož i celé BaH je namístě držet se následujících dvou doporučení:

·	V případě Federace BaH nezapomínat nastolovat tuto otázku ve vzájemných vztazích, aby nezapadla do stínu válečných zločinů srbské a chorvatské strany. 
Politický odkaz Aliji Izetbegoviće, přestože ho většina bosňácké veřejnosti vnímá v kontextu boje proti etnické agresi, je neoddělitelně spojen i s islámským fundamentalismem. To je dlouhodobě zakryto stínem válečných zločinů srbské a chorvatské strany v BaH. 

·	Klást důraz na dosavadní tradici česko-bosenských vztahů, rozvíjet vztahy s občanským nevládním sektorem v BaH. 
Česká humanitární a rozvojová pomoc má v BaH poměrně dobrý zvuk. Českému nevládnímu sektoru se podařilo rozvinout i bohatou spolupráci s nevládním sektorem v BaH. Tuto spolupráci je nutno rozhodným způsobem podporovat, poněvadž slouží mimo jiné i k odklánění islamistické hrozby. 

Návrhy spolupráce v rámci EU, mezinárodní protiteroristické koalice, s jednotlivými důležitými partnery (především USA) 
·	Nejvhodnějšími partnery pro bezpečnostní spolupráci na Balkáně jsou kromě USA Německo a Rakousko. Obě země jsou do dění na Balkáně celkově zasvěceny podstatně lépe než Česká republika, a většinou i lépe než USA. Jejich bezpečnostní problémy a strategické i ekonomické zájmy na Balkáně jsou mnohem podobnější našim, než problémy a zájmy USA nebo jiných zemí.  
Není tím řečeno, že by se Česká republika měla na tyto dvě země vázat, nebo dokonce z tohoto důvodu přerušovat bezpečnostní spolupráci v tomto směru s USA a jinými zeměmi. Německo a Rakousko však mají balkánskou politiku podstatně propracovanější než Česká republika, a zřejmě i propracovanější než zbytek EU i USA. Proto jsou pro naši balkánskou politiku nejvhodnější inspirací. Geopolitické faktory i určité historické dědictví nás s nimi navíc spojují více, než s jinými zeměmi. 
Ohledně bezpečnostních rizik na Balkáně, zejména těch, spojeným s politizovaným islámem, by se Česká republika měla snažit vycházet spíše z poznání místní situace (což opět vede ke spolupráci s Německem a Rakouskem), než z analogií z jiných částí světa, včetně těch, jež patří k dalším prioritám naší zahraniční politiky (jedná se zejména o Blízký východ a zde zvláště o Palestinu).
·	Česká republika může zemím sdruženým v rámci SECI konkrétně přispět poradenstvím a předáváním zkušeností na poli kontroly ilegální migrace a pohybu podezřelých peněz. Soustředění se na konkrétně vymezené problémy, s nimiž má Česká republika zkušenosti, pomůže řešení rizik v cílových zemích a České republice přinese větší politický efekt. 
Uvedená problematika odpovídá střední úrovni politických ambicí. Znamená konkrétní zapojení, ale převážně na profesionální – resortní - úrovni, jež nutně nevyžaduje politický konsensus ohledně balkánské politiky napříč politickým spektrem. Současně však představuje vhodný základ pro případné zvýšení úrovně našich politických ambicí. 
Praní špinavých peněz představuje z hlediska USA jeden z klíčových prostředků potírání terorismu spojeného s islamistickými radikály. Kontrola ilegální migrace je zase jedním z klíčových témat společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Zvláště pozemní ilegální migrace je problémem, který je ve vztahu k EU spojen s územím Balkánu: Balkán fakticky představuje předsíň migrace do EU, především směrem z Asie. 
Zapojením do řešení těchto problémů by tedy Česká republika skutečně přispěla k boji proti terorismu i podhoubí, z něhož vyrůstá, přispívala by ke stabilitě regionu, a zapojení do těchto aktivit by Českou republiku pomohlo představit jako zodpovědného člena mezinárodního společenství. 

