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SŁOWO WSTĘPNE

Dziesiąty numer kwartalnika Przegląd Nauk Stosowanych ma charakter prze-
glądowy. Jest to pierwszy numer, którego wydawcą jest Politechnika Opolska. 
Większość nowych członków Komitetu Naukowego i Redakcyjnego stanowią 
pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Nowa Redakcja będzie starała się 
kontynuować dobre praktyki przyjęte w poprzedniej lokalizacji Przeglądu Nauk 
Stosowanych (GWSP w Gliwicach), w tym deklaruje otwarcie na szeroką proble-
matykę i autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych.

Wśród ośmiu artykułów zgłoszonych do publikacji znalazły się dwa dotyczące 
problematyki gospodarczej, trzy odnoszące się do wykorzystania nowych techno-
logii informatycznych w edukacji i życiu codziennym, z perspektywy związanych 
z tym szans i zagrożeń, trzy ostatnie artykuły przygotowane zostały przez przed-
stawicieli nauk prawnych.

Pierwsze zamieszczone opracowanie dotyczy roli gospodarczej długotermi-
nowych oszczędności gospodarstw domowych. Z jednej strony, są one istotne 
dla bezpiecznej przyszłości gospodarstw domowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
problemy demograficzne i związane z nimi niebezpieczeństwo poważnego spadku 
dochodów w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Z drugiej strony, w skali 
makroekonomicznej oszczędności długoterminowe gospodarstw domowych są 
źródłem finansowania inwestycji w gospodarce narodowej. W opracowaniu zwró-
cono uwagę na czynniki determinujące skłonność do oszczędzania, skupiając się 
zwłaszcza na dochodach do dyspozycji i etapach cyklu życia. Drugi z artykułów 
o tematyce ekonomicznej dotyczy charakterystyki i porównania przedsiębiorstw 
działających na zasadach rynkowych (zmierzających, w uproszczeniu, do maksy-
malizacji zysku) i organizacji non-profit. Rozważania skupiły się na podstawowych 
różnicach w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Zwrócono 
także uwagę na podstawowe bariery w rozwoju tych dwóch grup podmiotów. 
Istotną część artykułu stanowi porównanie podmiotów gospodarczych i non-profit 
w zakresie modelowej sytuacji obliczania podatku dochodowego. Część badawcza 
artykułu oparta jest na danych liczbowych dotyczących Republiki Czeskiej.

Pierwszy z artykułów z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki podejmuje 
problem „cyfrowej szkoły”, jako synonimu nowoczesnego podejścia do procesu 
dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów. Tezą artykułu jest stwierdzenie, 
że znaczący odsetek polskich szkół podstawowych w Polsce Wschodniej nie jest 
jeszcze przygotowany do powszechnego wdrożenia cyfrowej dydaktyki, co stwarza 
realne zagrożenia dla tworzenia równych szans edukacyjnych wszystkich dzieci. 
Wiele miejsca w rozważaniach poświęcono zdynamizowaniu działań na rzecz 
rozwoju kompetencji ucznia w kontekście wprowadzenia powszechnego procesu 
cyfryzacji dydaktyki szkolnej. Hipoteza artykułu weryfikowana była na bazie ba-
dań przeprowadzonych w latach 2012–2014, dotyczących kompetencji medialnych 



nauczycieli w kontekście procesu cyfryzacji szkół podstawowych. Kolejny artykuł 
traktuje o cyberprzestrzeni i jej wpływie na codzienność młodzieży. Anonimo-
wość oraz łatwy dostęp sprawiają, że w cyberprzestrzeni funkcjonują także osoby 
prowadzące działalność negatywną. Zmiany kulturowo-społeczne sprawiają, że 
młodzież coraz częściej korzysta z informacji w Internecie, często bez weryfikacji 
ich wiarygodności i rzetelności. Możliwość uniknięcia zagrożeń jakie niesie cyber-
przestrzeń stwarza rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz związane z tym działa-
nia edukacyjne i profilaktyczne. Ostatnie z opracowań o charaterze pedagogicznym 
poświęcono e-learningowi jako formie kształcenia osób z niepełnosprawnościami, 
na przykładzie osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym (SM). W artykule 
przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania kursów e-learningowych 
przez osoby chore na stwardnienie rozsiane.

Trzecia grupa artykułów odnosi się do problematyki prawnej. Pierwszy artykuł 
w tej grupie podejmuje tematykę informatycznego wsparcia kryminalistycznych 
analiz informacji. Ze względu na rozwój technologiczny, organa ścigania coraz 
częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu dokonywania 
analizy informacji, w tym analizy kryminalnej oraz analizy śledczej. W artykule 
szczególną uwagę zwrócono na możliwości pozyskiwania materiału dowodowego 
z wykorzystaniem danych pochodzących z telefonów komórkowych, zwłaszcza 
osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Drugi w tej grupie artykuł roz-
patruje powstanie, funkcjonowanie i niebezpieczeństwa związane z pojawieniem 
się w cyberprzestrzeni tzw. waluty cyfrowej, w postaci monet kryptograficznych. 
Spowodowało ono szereg zmian w funkcjonowaniu użytkowników w sieci, w tym 
rozszerzenie pola działań cyberprzestępców. Artykuł ma na celu ukazanie wpływu 
pojawienia się monet typu bitcoin na powstanie nowych form oszustw występu-
jących w Internecie. Ostatni z opublikowanych artykułów prezentuje tematykę 
funkcjonowania karteli narkotykowych w Meksyku w XX i XXI wieku, które stały 
się ponadnarodowymi organizacjami przestępczymi. W artykule odniesiono się do 
wpływu sytuacji politycznej państwa i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych 
na funkcjonowanie przemysłu narkotykowego oraz konieczności reorganizacji jego 
struktur, zapoczątkowanej w 2000 roku, kiedy rozpoczął się okres krwawych walk 
między organizacjami przestępczymi.

Numer czasopisma zamyka recenzja książki Marriage and family in interfaith 
dialogue, której autorem jest doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek (członek Komi-
tetu Naukowego Przeglądu Nauk Stosowanych). Książka ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Tribun EU w Brnie w 2016 roku. Autorem recenzji jest Prof. ThDr. 
Pavel Procházka, PhD.

Mariusz Zieliński



Anna Kotasińska

WOJNA MEKSYKAŃSKICH KARTELI 
NARKOTYKOWYCH

Streszczenie: Artykuł prezentuje tematykę funkcjonowania karteli narkotykowych w Meksyku 
w XX i XXI wieku, nazywanych współcześnie mianem ponadnarodowych organizacji prze-
stępczych. W sposób szczególny skupia się na wpływie sytuacji politycznej państwa i polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych na kształtowanie przemysłu narkotykowego oraz koniecz-
ności reorganizacji jego struktur, zapoczątkowanej w 2000 roku, kiedy to prezydentem Meksyku 
został Vicente Fox. Jego elekcja zakończyła ponad siedemdziesięcioletnie rządy współpracującej 
z kartelami narkotykowymi Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej i rozpoczęła okres krwawych 
walk wskazanych organizacji przestępczych.

Słowa kluczowe: Meksyk, narkotyki, przemyt, kartele narkotykowe, przestępczość zorganizo-
wana.

MEXICAN DRUG CARTELS WAR

Summary: The article presents functioning of drug cartels in Mexico in XX and XXI cen-
tury, nowadays called as international criminal organizations. In a specific way it focuses on 
influences of mexican political situation and US foreign policy on drug trafficking industry, 
connected with reorganization of its structures, initiated in 2000, when Vicente Fox became 
a new president of Mexico. This election ended over seventy-year governance of Institutional 
Revolutionary Party in the country – which cooperated with drug cartels – and began new 
period of bloody fights between criminal organizations. 

Keywords: Mexico, drugs, smuggling, drug cartels, organized crime.

1 . WSTĘP

Meksyk (a uściślając: Meksykańskie Stany Zjednoczone) to państwo nieodzow-
nie kojarzone z kulturą Majów czy Azteków, ze wzmożoną produkcją tequili w 
czasach amerykańskiej prohibicji, a współcześnie popularną destynacją wielu 
podróżników. Jednak od blisko wieku przykuwa on również uwagę społeczności 
międzynarodowej przemytem narkotyków i nasilającą się od początku XXI wieku 
falą przemocy. Chociaż mogło się wydawać, że problem ten zostanie rozwiązany 
wraz z odsunięciem od władzy Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej, rządzącej 
Meksykiem w latach 1929–2000, rzeczywistość okazała się być znacznie mniej 
optymistyczna. Nowy prezydent – Vicente Fox Quesada – musiał stawić czoła 
nie tylko licznym reformom gospodarczym czy reorientacji reżimu politycznego 
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z autorytarnego na demokratyczny, ale też walce z organizacjami przestępczy-
mi, których dotychczasowy sposób funkcjonowania uległ zmianie. Zadanie to 
utrudniał mniejszościowy udział Partii Akcji Narodowej w Kongresie, pod której 
sztandarami Fox startował w wyborach, a także podział wewnątrz samej partii na 
zwolenników i przeciwników polityki nowego prezydenta, tworzącego rząd głów-
nie w oparciu o polityków bezpartyjnych. W ten sposób wydarzenie zwiastujące 
zmiany na lepsze okazało się być czynnikiem umacniającym funkcjonowanie 
karteli narkotykowych i innych grup przestępczych oraz nasilającym falę porwań, 
tortur i zabójstw. Koegzystencja władz i przywódców organizacji przestępczych 
została przerwana, a policja i wojsko – dotychczas opłacane za przyzwoleniem 
władz pieniędzmi z handlu narkotykami – stały się jeszcze silniejszym narzędziem 
ochrony narkobiznesu. Podczas gdy w XX wieku domeną przemysłu narkotykowe-
go było wszechobecna korupcja, tak u progu XXI wieku zostały nią krwawe walki 
gangów i karteli oraz pustosząca ulice przemoc.

Celem artykułu jest identyfikacja źródeł powstania karteli narkotykowych, 
identyfikacja specyfiki walki o wpływy zarówno w ujęciu retrospektywnym, jak i 
współczesnym, a także opis dynamiki zmian w strukturach samych karteli, cha-
rakterze ich działań, a także skali przestępczości. Tak sformułowany cel narzu-
cił konieczność sprecyzowania głównego problemu badawczego, którego istota 
zawarta została w pytaniu: jakie czynniki w decydującym stopniu wpływają na 
pozycję karteli narkotykowych oraz dlaczego – mimo upływu czasu i ogromnych 
nakładów finansowych na walkę z nimi – nadal prowadzą swoją działalność i 
rozszerzają wpływy? Próbą odpowiedzi na problem badawczy jest przypuszczenie 
zawarte w hipotezie: do decydujących czynników wpływających na utrzymywanie 
się pozycji karteli jest stałe zapotrzebowanie na narkotyki oraz brak wydolnego 
systemu bezpieczeństwa, którego podmioty są niejednokrotnie skorumpowane 
przez organizacje przestępcze. Do potrzeb analizy etiologii oraz ekspansji karteli 
narkotykowych wykorzystano niereaktywne metody badawcze oparte na analizie 
źródeł, w tym raportów oraz literatury przedmiotu.

2 . GENEZA POWSTANIA KARTELI NARKOTYKOWYCH

Podwaliny pod funkcjonowanie dzisiejszego przemysłu narkotykowego w Mek-
syku stanowi proces migracji ludności chińskiej w drugiej połowie XIX wieku 
(1870) do Stanów Zjednoczonych, który w 1882 roku został wstrzymany poprzez 
przyjęcie ustawy (ang. Chinese Exclusion Act) ograniczającej przypływ chińskich 
imigrantów na teren USA. Doprowadziło to do ich osiedlania się na granicy amery-
kańsko-meksykańskiej i rozwoju plantacji maku, służącego do wytwarzania opium, 
dosyć powszechnie palonego właśnie przez przedstawicieli kultury chińskiej [De 
Jonge 2016]. Wkrótce po tym rozwinęła się w Meksyku uprawa konopi, a następnie 
produkcja heroiny, nazywanej „meksykańskim błotem” i przemycanej do USA po 
zniesieniu prohibicji, gdy nielegalne przewożenie alkoholu stało się nieopłacalne. 
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Szczególny rozwój tego procederu datuje się na przełom lat 60. i 70. XX wieku za 
sprawą upraw maku zlokalizowanych w meksykańskim stanie Sinaloa, stanowią-
cym kolebkę klasycznych karteli narkotykowych [Vulliamy 2012: 39].

Sytuacja w Meksyku uległa zmianie w latach 70. i 80., kiedy to w proces zwal-
czania produkcji heroiny włączyły się Stany Zjednoczone, współrealizując operację 
Kondor, zakładającą likwidację upraw maku w stanie Sinaloa. Na ten czas przypada 
również rozwój dwustronnej wymiany produktów między USA i Meksykiem, tzw. 
meksykańskiej trampoliny, czyli procederu przerzucania przez Meksykanów broni 
od północnego sąsiada i zwrotu wynagrodzenia za nią w postaci kolumbijskiej 
kokainy i cracku. Skuteczność pośredniczenia w wymianie gwarantowało kartelom 
narkotykowym nieformalne przyzwolenie ze strony władz obu państw. Ponad-
to doskonała znajomość granicy i tras przemytniczych pozwalały na swobodną 
zmianę sposobu przewożenia narkotyków na wypadek prowadzenia przez Stany 
Zjednoczone oficjalnych, lecz z góry skazanych na porażkę działań, odbywających 
się pod sztandarem walki z przemysłem narkotykowym. Dopiero u progu XXI wie-
ku można było mówić o zmianie systemu współdziałania i korupcji występującej 
wewnątrz władz Meksyku, a także umundurowanych formacji służących ochronie 
bezpieczeństwa ludzi, mienia i terytorium państwa – policji i wojska, dotychczas 
wspierających kartele z tych obszarów, na których obie strony funkcjonowały (tzw. 
plazas). Do dziś problem ten nie został rozwiązany, gdyż niejednokrotnie policjanci 
są stawiani przed wyborem „srebra lub ołowiu” i w obawie o życie własne i rodziny 
decydują się wspierać działania karteli narkotykowych [Vulliamy 2012: 39–41].

Osobą uznawaną za ojca meksykańskiej mafii narkotykowej jest Miguel Ángel 
Félix Gallardo, twórca kartelu z Guadalajary i następca Pedro Avilésa Péreza z Si-
naloa, odpowiedzialnego za wzrost przemytu narkotyków w latach 60. XX wieku 
do Stanów Zjednoczonych. Nawet po zatrzymaniu i osadzeniu w więzieniu starał 
się kierować działaniami na obszarze poszczególnych plazas, współdziałających ze 
sobą i władzami Meksyku na zasadzie Pax Mafiosa, w którym każda jednostka zna 
swoje miejsce i podległość. Gallardo nie przewidział jednak, że po jego aresztowa-
niu pojawią się nowe osoby, chcące przejąć rzeczywistą władzę nad przemysłem 
narkotykowym. W ten sposób doszło do rozłamu wewnątrz kartelu z Guadalajary 
i powstania jego trzech nowych odłamów: kartelu z Tijuany kierowanego przez 
bratanice i bratanków Gallarda, kartelu z Sinaloa pod władzą bratanka Avilesa, 
Joaquína „El Chapo” Guzmána oraz kartelu z Juárez. Zakończyło to okres Pax 
Mafiosa i rozpoczęło czas walki o nowe plazas [Vulliamy 2012: 42–44].

Od tego czasu układ sił uległ znacznej zmianie. Obok nowo powstałych karteli 
funkcjonowały również inne, np. powstały w latach 80. XX wieku kartel z Zatoki 
Meksykańskiej. Choć jego korzenie zaczęły się kształtować pół wieku wcześniej 
za sprawą Juana Nepomucena Guerry trudniącego się początkowo handlem al-
koholem, a następnie marihuaną i heroiną, to oficjalną datą powstania kartelu 
pozostaje 1984 rok, kiedy kontrolę nad obszarem dotychczas zarządzanym przez 
wuja przejął Juan Garcia Ábrego. Rozszerzył on działalność kartelu również na 
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przemyt kokainy, wykorzystując do tego drogi morskie. Rozwoju i umacniania tej 
organizacji nie zdołało przerwać nawet zatrzymanie i deportacja Ábregi do USA w 
1996 roku. Wraz z przemytem narkotyków miało również miejsce korumpowanie 
polityków, co dawało handlarzom większą swobodę działania. Po objęciu władzy 
przez Osiela Cárdenasa Guilléna kartel z Zatoki zyskał coś, czego nie miały inne 
meksykańskie organizacje przestępcze – własne oddziały zbrojne, posiadające 
specjalne wyszkolenie wojskowe, umożliwiające działanie w praktycznie każdych 
warunkach. W ten sposób w 1999 roku zbrojne skrzydło kartelu – pierwotnie li-
czące ponad 30 byłych członków armii meksykańskiej – zyskało miano Los Zetas, 
jednak jego rozwój i werbowanie coraz to nowych członków doprowadziło do ich 
odłączenia się od kartelu z Zatoki w 2010 roku i funkcjonowania już w charakterze 
wielotysięcznego, niezależnego kartelu, posiadającego powiązania z największymi 
organizacjami przestępczymi na świecie [Leicht 2014].

To właśnie od kartelu z Sinaloa i kartelu z Zatoki zaczęło się kształtowanie 
narkotykowego świata przestępczego Meksyku, a przemiany zachodzące wewnątrz 
tych organizacji doprowadziły do reorientacji sposobu ich działania. Dawniej liczył 
się przemyt jak największej liczby narkotyków i dbałość o własną strefę wpływów. 
Jednak z każdą zmianą przywódcy danego ugrupowania zwiększała się także 
brutalność prowadzonych działań, spektakularność popełnianych przestępstw, 
zwłaszcza w odniesieniu do coraz drastyczniejszych zabójstw i wystawiania swych 
ofiar na widok tłumu w charakterze przestrogi. Sprawia to, że obecny przemysł 
narkotykowy nie może być jednoznacznie utożsamiany z klasycznymi mafiami nar-
kotykowymi, kojarzonymi najczęściej z obrazem wykreowanym w Ojcu Chrzest-
nym. Podobnie jak we Włoszech pozycja Cosa Nostry uległa osłabieniu na rzecz 
brutalniejszej Camorry czy ‘Ndranghety, tak w Meksyku doszło do rozpadu pier-
wotnych karteli na mniejsze ugrupowania i gangi uliczne. Ta defragmentaryzacja 
świata przestępczego wpłynęła jednak na jego osłabienie, gdyż łatwiej jest zwalczać 
mniejsze struktury lub nawet doprowadzić do ich wzajemnej eliminacji. Niestety 
sprawiła również, że przestał funkcjonować jakikolwiek etos mafijny, przejawiający 
się dawniej m.in. oszczędzaniem kobiet czy dzieci we własnych porachunkach. Dziś 
to właśnie kobiety są w Meksyku coraz częściej porywane, brutalnie gwałcone, a 
następnie zabijane. Nie dziwi także widok nieletnich będących w posiadaniu broni, 
wykorzystywanych do walk prowadzonych w ramach wojny narkotykowej. Wojny, 
która pozostaje bolączką kolejnych rządzących Meksykiem i USA [Gonzalez 2016].

3 . PRZEKSZTAŁCENIA WEWNĄTRZ  
ORGANIZACJI PRZESTĘPCZYCH

Zachodzące wewnątrz karteli zmiany dotyczą praktycznie wszystkich obszarów 
ich funkcjonowania – począwszy od nazw czy stref wpływów, a skończywszy na 
charakterze prowadzonej działalności. Gdy w 2006 roku Felipe Calderón obejmo-
wał stanowisko prezydenta, świat przestępczy Meksyku był zdominowany przez 4 
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główne struktury: wiodący od samego początku kartel z Sinaloa, kartel z Zatoki, 
kartel z Tijuany (inaczej Organizacja Arellano Felixa – AFO) oraz kartel z Juárez 
(Organizacja Vicenta Carillo Fuentesa – CFO). W ciągu następnych lat do tego 
wykazu dołączyło kilka kolejnych organizacji przestępczych. Jedna z nich – obecnie 
uznawana za najbardziej brutalną spośród wszystkich – to Los Zetas, czyli pier-
wotnie zbrojne skrzydło kartelu z Zatoki, które z czasem obróciło się przeciwko 
pierwotnym pracodawcom, stając do walki o nowe plazas. Analogiczną strukturę 
zbrojną posiadał kartel z Sinaloa, dowodzoną przez braci Beltrán-Leyvów, posą-
dzonych pod koniec 2007 roku o zdradziecką współpracę z kartelem z Zatoki Mek-
sykańskiej (w tym Los Zetas) i na skutek tego odłączonych od formacji Guzmana. 
Innym z wiodących ówcześnie na meksykańskim rynku narkotykowym karteli 
była La Familia Michoacana (w skrócie La Familia), funkcjonująca od lat 80. XX 
wieku do 2011 roku, kiedy to uległa rozpadowi – defragmentaryzacji na mniejsze 
podmioty. Na to miejsce powołany został do życia kartel Rycerzy Templariuszy 
(Los Caballeros Templarios), składający się w znacznej części z byłych członków 
La Familii. Rywalizuje z nim Nowa Generacja Jalisco. Rysunek 1. prezentuje strefy 
wpływów poszczególnych organizacji handlujących narkotykami z pierwszej po-
łowy 2015 roku [Beittel 2015: 9–10]. 
Rysunek 1. Obszary funkcjonowania meksykańskich karteli narkotykowych na terenie Meksyku

Źródło: Mexico: Updated Assessment of the Major Drug Trafficking Organizations’ Areas of Dominant 
Control, DEA Intelligence Report, p. 2, https://www.dea.gov/docs/dir06415.pdf [dostęp 05.08.2016].
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Reorientację sposobu działania dość wyraźnie podkreślało tworzenie zbrojnych 
oddziałów ochraniających przemyt prowadzony przez dany kartel. Prawdopodob-
nie nie przypuszczano wówczas, że z czasem obróci się to przeciwko tym organi-
zacjom, gdyż wzmocnione i dobrze uzbrojone gangi będą się starały odłączyć i 
prowadzić własny biznes narkotykowy. Stało się tak między innymi z La Línea, 
dawniej silnie uzbrojoną częścią kartelu z Juárez, która od kilku lat występuje już 
jako odrębna struktura. Bez zmian została jednak chęć rywalizacji z kartelem Sina-
loa (nazywanym również Federacją), a także władzami i służbami, które dają ciche 
przyzwolenie na jego działalność i stają się przez to przedmiotem ataków ze strony 
konkurujących z nim organizacji przestępczych. Na uwagę zasługuje również fakt 
odłączenia się w 2011 roku części członków kartelu z Juárez i przemianowania 
na tzw. Nowy Kartel z Juárez. W jego skład wchodzą liczne gangi sprzymierzone 
wcześniej z CFO, a także – prawdopodobnie – sama La Línea, dlatego zdarza się, 
że media stosują te dwie formy zamiennie na określenie tej samej struktury. Ciężko 
jednak dokładnie określić występujące między nimi zależności [Stratfor 2012].

Nie można rozpatrywać problemu ewoluowania meksykańskiego przemy-
słu narkotykowego w oderwaniu od sytuacji politycznej panującej nie tylko w 
Meksyku, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Należy zdać sobie 
sprawę z tego, że to właśnie Stany przez kilkadziesiąt lat nadawały kształt po-
lityce narkotykowej, dając początkowo ciche przyzwolenie na funkcjonowanie 
przemytu towaru wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej, gdyż przynosi-
ło im to korzyści. Potwierdza to przykład sprowadzania z Meksyku przez USA 
opium wykorzystywanego w trakcie II wojny światowej do celów medycznych, 
co umożliwiło przyspieszony rozwój handlu heroiną i opium w stanie Sinaloa. 
Później Stany Zjednoczone posłużyły się przemytnikami w celu realizacji własnej 
polityki zagranicznej, odnajdując możliwość szmuglowania broni przez Meksyk 
dla Contras, czyli powstałych w latach 80. XX wieku oddziałów partyzanckich do 
walki z rządem Nikaragui. Otrzymywana w zamian kolumbijska kokaina miała być 
wykorzystywana do celów naukowych, a w rzeczywistości uzależniła ludzi przy-
należących do wszystkich klas społecznych – od elit i ludzi show-biznesu, wśród 
których panowała „moda” na narkotyki, po ludzi żyjących na ulicach, kupujących 
najgorszą (tzw. brudną) odmianę kokainy. Wówczas nie można było już lekceważyć 
problemu uzależnienia społeczeństwa amerykańskiego od narkotyków i istnienia 
powiązań między administracją USA a rządzącą w Meksyku od 1917 roku Partią 
Rewolucyjno-Instytucjonalną (PRI) [Vulliamy 2012: 38–40].

Można by zadać sobie pytanie: w jaki sposób PRI tak długo zdołała utrzymać 
władzę w Meksyku? Jak wskazuje jej nazwa, władza ta była sprawowana przez 
instytucję, nie zaś jednego dyktatora, dzięki czemu reżim ten zyskał miano „dyk-
tatury idealnej”, opierającej swe funkcjonowanie na wzajemnych zależnościach 
– od niższych szczebli władzy w górę przekazywane były pieniądze pochodzące 
z handlu narkotykami, a od wyższych szczebli w dół cedowano władzę, umożli-
wiającą spokojną egzystencję przemysłu narkotykowego w państwie przez ponad 



129Wojna meksykańskich karteli narkotykowych

siedemdziesiąt lat. Co ciekawe, korupcja nie tylko utrzymywała państwo w całości, 
ale i przyniosła stabilizację, chroniącą Meksyk od konfliktów wybuchających w XX 
wieku w wielu państwach Ameryki Południowej, dlatego mogła być postrzegana 
jako czynnik stanowiący o sile struktur państwowych, a nie ich słabości [Grillo 
2012: 53].

Przejęcie władzy w 2000 roku przez Vicente Foxa – przynależącego do Partii 
Akcji Narodowej (PAN) – oznaczało konieczność zmiany sposobu funkcjonowania 
przemysłu narkotykowego. „Poprzednia władza, chociaż zepsuta i autorytarna, 
miała wypracowane sposoby na utrzymanie mafii w ryzach: eliminowała waż-
niejszych gangsterów i trzymała krótko całą resztę” [Grillo 2012: 20]. Zmieniły się 
także priorytety Stanów Zjednoczonych, dotkniętych w 2001 roku przez ataki ter-
rorystyczne, od tej pory nastawione na szeroko pojętą walkę z terroryzmem. W ten 
sposób zagrożenie występujące na południu zyskało nowe miano narkoterroryzmu, 
czego następstwem stało się przyjęcie w 2002 roku umowy zakładającej zwiększenie 
liczby i dokładności kontroli na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Dopiero pięć 
lat później współpraca w zakresie walki z przemysłem narkotykowym przybrała 
inny charakter, kiedy ogłoszono Inicjatywę Merida, skupiającą się nie tylko na 
samym przemycie i dystrybucji, ale też produkcji, przetwarzaniu, sprzedaży i kon-
sumpcji narkotyków. Wadą przyjętych założeń było wykorzystanie siły militarnej 
do walki z organizacjami przestępczymi, odpowiedzialnej przede wszystkim za 
niszczenie nielegalnych upraw. Doprowadziło to nie tylko do wyłączenia działań 
wojska spod jakiejkolwiek kontroli i rozwoju korupcji w strukturach militarnych, 
ale także przejęcia przez nie władzy nad instytucjami cywilnymi [Drzewiecka 
2009: 70–72]. Ponadto, jak podkreśla korespondent Ed Vulliamy, „[...]tylko 2% z 
1,4 miliarda dolarów przeznaczonych na osławiony program Merida [...] trafiło do 
tej pory do miejsca przeznaczenia” [Vulliamy 2012: 28].

Można zatem dostrzec, że to sytuacja na arenie politycznej wymusiła na po-
nadnarodowych organizacjach przestępczych (ang. Transnational Criminal Or-
ganizations – TCO) – bo w taki sposób określane są dziś meksykańskie kartele 
narkotykowe – zmianę ich struktur i sposobu działania. Ogromny wpływ na to 
miał wybór w 2006 roku Felipe Calderóna na prezydenta Meksyku, który już kilka 
dni po zaprzysiężeniu stanowczo ogłosił chęć walki z kartelami narkotykowymi. 
„Cztery lata później, kiedy skutkiem tej wojny było 35 tysięcy zabitych, wybuchy 
bomb w samochodach pułapkach, granaty rzucone w świętujący tłum, niezliczone 
zabójstwa polityczne, zamordowanie 72 osób naraz i cała masa innych zbrodni, 
decyzja o ataku na kartele wydaje się niezwykle ważka” – wskazuje korespondent 
Ioan Grillo w swej publikacji El Narco [Grillo 2012: 157]. Decyzji jednak nie dało 
się już cofnąć. Wcześniejsze kartele trudniące się produkcją i dystrybucją narko-
tyków przekształciły się w zorganizowane organizacje przestępcze, trudniące się 
porwaniami dla okupu (ich liczba na przestrzeni lat 2005–2010 wzrosła o 317%), 
torturowaniem uprowadzonych, ściąganiem haraczy, przemytem nielegalnych 
migrantów, prostytucją, hazardem czy piractwem. Nie jest to zamknięty katalog 
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działań, gdyż ulegają one rozwojowi wraz z odkrywaniem nowych źródeł docho-
du [Grillo 2012: 361–363]. „W Tijuanie zostaje aresztowany Santiago Meza López 
oskarżony o rozpuszczenie trzystu ludzkich ciał w kwasie”; „Drugiego stycznia w 
Sonorze zostaje porwany 36-letni Hugo Hernández. [...] policja odnajduje jego 
ciało, choć nie w całości. W jednym miejscu znajduje się jego tułów, zapakowane 
w pudło ręce i nogi w innym, a głowa w jeszcze innym. Jednak skóra z jego twa-
rzy została wcześniej zdarta i przyszyta do piłki futbolowej, którą znaleziono w 
pobliżu ratusza w Los Mochis” – oto wybrane zdarzenia mające miejsce kolejno 
na początku 2009 i 2010 roku, opisane przez Vulliamy, wskazujące na nową rze-
czywistość i nowe oblicze dawnych karteli, rozbitych na mniejsze i brutalniejsze 
grupy przestępcze [Vulliamy 2012: 27–30].

4 . WSPÓŁCZESNA WALKA

Na przełomie XX i XXI wieku zapewne mało kto się spodziewał, że przemysł 
narkotykowy – głównie za sprawą przemian politycznych – ulegnie takiemu prze-
obrażeniu. Dziś rząd meksykański musi się przede wszystkim borykać z łamaniem 
praw człowieka. Jak wskazuje „Raport Roczny Amnesty International 2015/2016”, 
problem porywania, torturowania i zabijania ludzi na terenie Meksyku jest nadal 
aktualny. Co więcej, w wiele procederów uwikłana jest także władza, policja i 
wojsko, poczynając od zaginięć, których liczba pod koniec 2015 roku wyniosła 
27 638, a kończąc na stosowaniu przemocy i torturowaniu zatrzymanych [Amnesty 
International 2016]. Z kolei szczegółowych informacji na temat zabójstw dostar-
czają statystyki publikowane każdego miesiąca przez Sekretariat Wykonawczy 
Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Publicznego Meksyku (hiszp. Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Według prezentowanych w 
nich informacji, w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku w Meksyku popełniono 
9413 zabójstw, co daje około 15% wzrost (1257 zabójstw więcej) w stosunku do tego 
samego okresu z ubiegłego roku, kiedy liczba ta kształtowała się na poziomie 8156. 
Nie jest to jednak jedyna działalność organizacji przestępczych trudniących się 
handlem narkotykami [SESNSP 2016]. 

Współcześnie można dokonać podziału organizacji związanych z przemysłem 
narkotykowym na cztery grupy: kartele o zasięgu narodowym, kartele o zasięgu 
regionalnym, kartele pobierające opłaty za przejazd konwojów przewożących 
narkotyki i komórki zajmujące się ścisłym handlem narkotykami. Do pierwszej z 
nich należą: Nowa Generacja Jalisco, Los Zetas i kartel z Sinaloa, którzy zajmują 
się kontrolą licznych szlaków handlowych, włącznie z południowymi i północny-
mi punktami granicznymi kraju, a także kradzieżą oleju napędowego. Regionalną 
działalność prowadzi kartel z Zatoki, La Familia Michoacana, Los Caballeros 
Templarios („Templariusze”) oraz kartel braci Beltrán-Leyvów. Organizacje te 
stoją niżej w hierarchii, gdyż nadzorują jedynie wybrane odcinki szlaków narko-
tykowych przechodzących przez podległy im teren, stąd i ich zyski są mniejsze. 
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Rekompensują to sobie inną aktywnością przestępczą, jak porwania, wymuszenia, 
kradzież oleju i pojazdów czy przemyt towarów i ludzi. Opłaty za przejazd z niele-
galnym towarem pobierają z kolei kartele z Juárez i z Tijuany, działające na obszarze 
przylegających do północnej granicy gmin. Ostatni ze szczebli tworzy ponad 200 
komórek mafijnych, zwykle wywodzących się z większych organizacji i bazujących 
na lokalnym rynku, w obrębie którego zajmują się dystrybucją narkotyków, a cza-
sem również porwaniami, wymuszeniami i kradzieżą pojazdów [Beittel 2015: 31]. 

Takie rozwarstwienie wewnątrz organizacji przestępczych sprawia, że walka z 
przemysłem narkotykowym jest procesem złożonym, a więc i trudnym w realizacji, 
gdyż dotyczy niejednorodnego organizmu. Dodatkowo należy pamiętać o stałym 
rozwoju dróg przemytniczych, produkcji nowych, dotąd nieznanych narkotyków 
oraz pozyskiwaniu kolejnych rynków zbytu, zapewniających kartelom przetrwa-
nie. Ponadto władze muszą podjąć walkę z nasilającym się problemem kradzieży 
paliw w całym kraju, który ma rację bytu dzięki zakładaniu nielegalnych kranów 
przy rurociągach. Podczas gdy od stycznia do listopada 2014 roku ich liczba od-
notowana przez meksykański państwowy koncern naftowy Petroleos Mexicanos 
(Pemex) wynosiła 3286, rok później na przestrzeni tych samych miesięcy było 
ich aż 5091, co daje blisko 55% wzrost tego procederu. Można powiedzieć, że w 
2015 roku około 27 000 nielegalnych baryłek benzyny i oleju napędowego było 
codziennie sprzedawanych na czarnym rynku. Nie dziwi więc fakt, że organizacje 
przestępcze zajmujące się handlem narkotykami coraz częściej dywersyfikują 
swoje działania i skupiają się na tym obszarze nielegalnej działalności, który jest 
najbardziej opłacalny. Prowadzi to również do walk gangów i karteli o nowe te-
reny, a także korumpowania urzędników. Chociaż Pemex stale inwestuje w nowe 
środki ochronne, jak np. rozwój monitoringu, to i tak nie jest w stanie zapobiec 
kradzieży paliw. Prawdopodobnie problem straci na wartości dopiero w momencie 
znalezienia nowego, bardziej opłacalnego źródła dochodów dla przestępczości 
zorganizowanej [Stratfor 2016].

Obecnie państwem rządzi przynależący do Partii Rewolucyjno-Instytucjonal-
nej Enrique Peña Nieto, który od grudnia 2012 roku sprawuje urząd prezydenta 
Meksyku. W trakcie kampanii wyborczej zapowiadał walkę z kartelami narkotyko-
wymi, w tym z porwaniami, morderstwami i torturami. Nie jest to zadanie proste, 
jeśli wziąć pod uwagę, że w myśl konstytucji to gminy odpowiadają za utrzymanie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, czyli te same organizmy, które od wielu 
lat są skorumpowane i z prowadzonej na ich terenie nielegalnej działalności czerpią 
korzyści. Próba zmiany tego zapisu w 2015 roku się nie powiodła, co nadal utrudnia 
utworzenie jednego, obejmującego cały kraj systemu bezpieczeństwa, opartego o 
nowe struktury (około 1800 jednostek odpowiedzialnych za respektowanie pra-
wa), mające zastąpić skorumpowaną policję miejską. Debaty na temat włączenia 
miejskich wydziałów policji pod jurysdykcję państwowych struktur zaostrzyły się 
po porwaniu i zamordowaniu w 2014 roku 43 studentów w mieście Iguala, w co za-
angażowana była miejscowa policja i burmistrz. Podobne zdarzenie miało miejsce 
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pod koniec lipca 2016 roku, kiedy 4 policjantów miejskich zmusiło 10 osób w miej-
scowości Cuitzeo do wejścia do pickupa. Ich zwęglone ciała zostały odnalezione 
dzień później w spalonym pojeździe, za co do więzienia trafili wskazani policjanci 
oraz burmistrz. To już kolejny incydent ukazujący nieudolność prowadzonej przez 
rząd prezydenta Nieto polityki bezpieczeństwa [Alonso 2016].

Konieczne jest, by w wysiłek tworzenia nowego ładu w Meksyku zaangażowały 
się również Stany Zjednoczone, stanowiące główny rynek zbytu dla handlarzy nar-
kotyków oraz miejsce prania brudnych pieniędzy pochodzących z tego procederu. 
Szacuje się, że każdego roku Amerykanie wydają 65 mld dolarów na nielegalne 
narkotyki, z czego zaledwie 1 mld dolarów jest przejmowany przez agencje federal-
ne. Zacieranie pochodzenia tych pieniędzy odbywa się zwykle przy pomocy firm-
przykrywek, istniejących głównie jedynie na papierze, ograniczających organom 
ścigania dostęp do informacji na ich temat. Na początku pieniądze są umieszczane 
(ang. placement) w systemie finansowym państwa, czyli na różnego rodzaju loka-
tach i przelewach bankowych, kartach parapłatniczych (ang. stored value card) 
czy czekach podróżnych. Później następuje ich maskowanie (ang. layering), czyli 
przesyłanie między różnymi kontami odrębnych firm (w tym tzw. przykrywek) 
w licznych bankach w państwie i poza nim, co utrudnia dotarcie do pierwotnego 
źródła pieniędzy, które na samym końcu ulegają integracji (ang. integration) i mogą 
być wykorzystywane do prowadzenia legalnej działalności. Jak długo zależności te 
będą funkcjonowały, tak długo żadne z tych państw nie pozbędzie się zagrożenia 
dla bezpieczeństwa własnego kraju i społeczeństwa [Proctor, Ladics 2016: 5].

Analogicznie, jak długo Meksyk będzie przeszywać fala korupcji, tak długo 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej będzie skazane na porażkę, czego naj-
lepszym przykładem jest ucieczka z więzienia w 2015 roku przywódcy jednego z 
największych karteli meksykańskich (Sinaloa) – Joaquína „El Chapo” Guzmána. 
Choć parę miesięcy później został on ponownie schwytany, wydarzenie to ukazało 
słabość systemu sprawiedliwości, a właściwie jego brak. Jak wskazuje meksykań-
ski medyk sądowy, ze 100 prowadzonych przez niego spraw zaledwie 20 trafia do 
prokuratury, z czego tylko 10 do sądu. Ostatecznie osądzić i osadzić w zakładzie 
karnym udaje się mniej niż jedną osobę, a i ona zwykle nie jest odpowiedzialna za 
czyny, za popełnienie których została skazana. W taki właśnie sposób osadzono w 
zakładzie karnym pewną kobietę oskarżoną o samodzielne porwanie 6 uzbrojo-
nych agentów federalnych, choć wiadome było, że zarzucanego jej czynu popełnić 
nie mogła. Podobnych sytuacji w Meksyku jest wiele. Zawsze można znaleźć jakąś 
przeszkodę uniemożliwiającą doprowadzenie danego procesu sądowego do koń-
ca. Jedną z nich jest niejednokrotnie brak ciała, inną brak świadków, wystąpienie 
naruszeń procesowych czy przedawnienie sprawy [Vulliamy 2012: 85]. 

Ucieczka Guzmána pokazała również, że wieloletnie starania władz państwo-
wych o rozwiązanie problemu korupcji nie przyniosły żadnych skutków, gdyż nadal 
interes jednostki zwycięża nad dobrem państwa, czyli ogółu. Jedynie diametralna 
reforma systemu sądownictwa karnego może ten stan zmienić. Obecnie większość 
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społeczeństwa Meksyku nie tylko dostrzega problem skorumpowania sektora 
publicznego, ale też częściowo przyznaje się do partycypowania w nim. Z badań 
przeprowadzonych przez Meksykański Instytut Konkurencyjności oraz Centrum 
Badań i Nauczania Ekonomii wynika, że tylko 37% respondentów wspiera demo-
krację. Wysoki jest natomiast poziom postrzegania przez społeczeństwo korupcji w 
partiach politycznych (91%) i organach legislacyjnych (83%) [Noriega, Trigos 2015: 
4]. To zaś skutkuje brakiem zaufania obywateli Meksyku do władz, urzędników i 
instytucji bezpieczeństwa, które od dawna powinny stać na straży ich wolności, a 
w rzeczywistości jedynie pogłębiają powszechnie panujący strach.

5 . PODSUMOWANIE

Meksyk od niemalże wieku boryka się z organizacjami przestępczymi i pro-
wadzoną między nimi wojną. Współcześnie określa się, że „[...] jest to pierwsza 
wojna prawdziwie dwudziestopierwszowieczna, gdyż zasadniczo toczy się o nic” 
[Vulliamy 2012: 22]. Nie chodzi w niej o obalenie władzy, szerzenie ideologii czy 
walkę z innowiercami. Jedyne, co się liczy, to pieniądze i zdobywanie nowych stref 
wpływów. Jedyne, co się zmienia, to władza i nazwy karteli. Niezmienny pozostaje 
problem produkcji i handlu narkotykami. Prawdopodobnie funkcjonowanie tego 
organizmu nie przyciągałoby uwagi tylu zagranicznych podmiotów, gdyby nie do-
szło do zmiany systemu w państwie, burzącej kilkudziesięcioletni układ sił i powią-
zań władzy z kartelami narkotykowymi. Wówczas brutalizacja życia w państwie nie 
byłaby aż tak widoczna. Dziś organizacje międzynarodowe coraz częściej zwracają 
uwagę na łamanie praw człowieka w Meksyku, czego dopuszczają się przestępcy, 
policjanci i żołnierze. Jak wskazują statystyki, poziom przemocy w państwie ro-
śnie, jak i stopień jej wynaturzenia. Coraz powszechniejsze staje się torturowanie 
ofiar, bestialskie ich okaleczanie i powolne mordowanie. Jest to przede wszystkim 
zasługa zbrojnych organizacji przestępczych, wcześniej szkolonych przez wojsko i 
potrafiących wykonać każde z postawionych zadań. Nie jest to indywidualny pro-
blem Meksyku, ale całej społeczności międzynarodowej, która nie może pozostać 
obojętna wobec tego typu działań prowadzonych w drugiej dekadzie XXI wieku.

Potwierdzona została zawarta we wstępie hipoteza, głosząca, że to istnienie 
popytu na narkotyki oraz niewydolność systemu bezpieczeństwa prowadzi do 
nieprzerwanej egzystencji karteli narkotykowych w Meksyku. Obecnie panujący 
prezydent od początku swej kadencji skupił się na podźwignięciu państwa z zapaści 
gospodarczej i propagowaniu jego rozwoju. Nie będzie on jednak w pełni możliwy, 
dopóki urzędnikami kieruje korupcja, władzami kartele, a społeczeństwem strach.
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