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FSB ZWIĘKSZA WPŁYWY W ROSYJSKIM SYSTEMIE
WIĘZIENNICTWA
Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) rozszerzyła obecnie swoje wpływy w aparacie
bezpieczeństwa państwa. Nowym dyrektorem Federalnej Służby ds. Wykonywania Kar (FSIN) został
bowiem, wywodzący się bezpośrednio ze wspomnianej FSB, generał porucznik Aleksander
Kałasznikow. To właśnie wieloletni funkcjonariusz KGB/FSB będzie obecnie odpowiadał za
funkcjonowanie jednego z największych systemów penitencjarnych na świecie.
Jak poinformowała agencja Interfax doszło do roszad na szczytach rosyjskiej Federalnej Służby ds.
Wykonywania Kar (FSIN), odpowiadającej za rozbudowany system penitencjarny w całej Rosji.
Dotychczasowego, wieloletniego szefa FSIN gen. Giennadija Aleksandrowicza Kornijenko (pełnił swoje
obowiązki od 2012 r.) ma zastąpić były szef FSB w Kraju Krasnojarskim, Aleksander Kałasznikow. Ten
pierwszy miał uzyskać wiek, który jest wiekiem granicznym do pełnienia obowiązków takich, jak szef
FSIN i tym samym został odwołany ze stanowiska przez prezydenta Władimira Putina.
Jak podaje Interfax, Kałasznikow pracował w służbach od 1987 r., zaś od czerwca 2011 roku do maja
2017 roku kierował działaniami FSB w Republice Komi, a później we wspomnianym już Kraju
Krasnojarskim. Jest absolwentem szkolenia kontrwywiadowczego KGB ZSRR w Nowosybirsku oraz
ukończył Akademię FSB w Moskwie. Według rosyjskich informacji zamieszczonych przez
„Kommersant” jego kariera w służbach specjalnych zawierała również pięcioletni okres działań dla
Departamentu M FSB, skupiającego się na zwalczaniu korupcji w organach ścigania.
Czytaj też: Apelacja Polaka odrzucona. Spędzi 14 lat w kolonii karnej za szpiegostwo?
Tym samym, to przedstawiciel FSB ma objąć obecnie kontrolę nad strukturą obejmującą areszty
śledcze, zakłady karne, kolonie karne oraz wychowawcze, etc. Zgodnie z niedawnym raportem OSW
FSIN zatrudnia 325 tys. osób w skali całej Rosji, dysponując budżetem ok. 4,5 mld dolarów. Należy
zauważyć, że zgodnie z oceną autorów raportu OSW Rosja jest obecnie na pierwszym miejscu w
Europie jeśli chodzi o poziom bezwzględnych wydatków na system penitencjarny.
Czytaj też: Estonia w kleszczach rosyjskich i chińskich służb specjalnych?
Oﬁcjalnie, FSIN podlega tamtejszemu ministerstwu sprawiedliwości. Obecna nominacja jest również
odczytywana, przez ekspertów zajmujących się systemem władzy w Rosji, jako kolejny etap
poszerzania wpływów struktur związanych ze służbami specjalnymi. Jak również, jako ich wewnętrzne
przetasowania z ukierunkowaniem na wzmocnienie FSB zarządzanej przez Aleksandra Wasiljewicza
Bortnikowa.
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