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Povzetek 
 
 

Terorizem je ena izmed glavnih tem v poročilih nekaj zadnjih nekaj let, pa čeprav je 

terorizem kot pojav verjetno star kot človeštvo. Kljub naporom znanstvenikom, politikom, 

pravnikom in strokovnjakom za varnost ni uspelo razviti enotne definicije za terorizem, pa 

čeprav je ta pojav danes eden resnejših varnostnih problemov, ki ogroža ves svet. 

Obstajajo mnogi razlogi za neuspešno definiranje pojma, kaj je to terorizem. Največja 

težava, da strokovnjakom ne uspe postaviti enotne definicije zanj, je, da nekateri vidijo  

domnevne teroriste kot borce za svobodo, nekateri pa kot teroriste. Položaj se je še 

zapletel s pojavom verskega, predvsem islamskega terorizma. 

 

Vzpon sodobnega verskega (islamskega) terorizma je povezan z islamsko iransko revolucijo 

leta 1979. Takrat so množično začele nastajati teroristične skupine in organizacije, ki širijo 

idejo islamskega fundamentalizma. Za sodobni, predvsem islamski terorizem je značilna 

poleg povezanosti z vero (islam) še ena povezava in sicer povezava s trgovino z orožjem za 

množično uničevanje. Hkrati pa je sodobni terorizem postal zelo krut. Ponavadi je vsak 

teroristični napad povezan tudi z velikim številom smrtnih žrtev in to predvsem med 

nedolžnim prebivalstvom. Teroristom ne gre več samo za zbujanje pozornosti. Sodobni 

teroristi želijo doseči učinek tudi z zastrahovanjem nedolžnega prebivalstva. Kot opravičilo 

za vedno hujše teroristične napade pa iščejo v veri, češ, saj se borijo za svobodo vere.  

 

Cilj verskih teroristov je vzpostavitev vladavine islama in uničenje zahodne kulture v 

državah, v katerih prevladuje islamska vera. Vodilni predstavnik te vrste terorizma je 

zagotovo Al Kaida. Pojav Al Kaide je zagotovo eden izmed razlogov, ki nam onemogoča 

postaviti definicijo, kaj je sodobni terorizem. Al Kaida ni tipična teroristična organizacija, 

ki smo jo poznali do konca hladne vojne. Njen cilj ni političen, temveč predvsem verski. 

Tudi po organiziranosti je ne moremo primerjati s »klasičnimi« terorističnimi skupinami. Al 

Kaida je organizacija brez neke klasične organiziranosti, njena edina povezovalna 

elementa sta islam in njen karizmatični vodja Osama bin Laden. Za Al Kaido torej ne 

moremo reči, da je to organizacija, ki zasleduje neki politični cilj. Njen glavni cilj sta boj 

proti zahodni civilizaciji in pa vzpostavitev vladavine islama. Zaradi tega strokovnjakom še 

dolgo ne bo uspelo postaviti sodobne definicije, kaj je to terorizem, ali je to boj za 

politične cilje  ali pa je to način, kako bi s terorjem vsilili ljudem, da bi živeli strogo po 

določenih verskih dogmah. Posledica tega pa je, da ljudje vedno bolj povezujejo vero s 
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terorizmom, čeprav v verskih knjigah ni nikjer omenjeno, da se lahko za širjenje vere  

uporabi tudi terorizem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: terorizem, nasilje, fundamentalizem, Al Kaida 
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Summary 
 
The role of the religion at the escalation of modern forms 
of terrorism 
 

 

Terrorism is one of the main topics on the news the last few years even though the 

phenomenon is probably as old as mankind. Despite the efforts of scientists, politicians, 

lawyers and security experts have failed to develop a single definition of terrorism; this 

phenomenon today is one of the most serious security problems that are threatening the 

entire world. There are many reasons for the failure to define what terrorism is. The 

biggest problem that the experts fail to establish a definition of what terrorism is lies in 

the fact that some suspected terrorists see themselves as freedom fighters and others as 

terrorists. The situation continues to complicate with the emergence of religious 

particularly Islamic terrorism. 

 

The rise of modern religious (Islamic) terrorism is connected to the Iran's Islamic revolution 

in 1979. After that terrorist groups and organizations started advancing the idea of Islamic 

fundamentalism massively. Modern Islamist terrorism is mainly characterized as 

attachment to the religion and also as a link and a link to trade in weapons of mass 

destruction. At the same time modern terrorism has become very cruel. Normally, any 

terrorist attack also linked to a large number of deaths, primarily among the innocent 

population. For terrorist it is not just for the effect of attracting attention anymore. 

Modern terrorists want to achieve the effect of the intimidation of innocent people. As an 

excuse for worse and worse attacks they are saying that they are fighting for a freedom of 

their religion. 

 

The aim of terrorists is to establish religious rule of Islam and the destruction of Western 

culture in countries dominated by the Islamic faith. The main representative of Islamic 

terrorism is most certainly Al Qaeda. The emergence of Al Qaeda is certainly one of the 

reasons that prevent us from set definition of what is a contemporary terrorism. Al-Qaeda 

is not a typical organization of what we have known by the end of the Cold War era. Their 

goal is not political, but rather religious. Even with their organizational skills they cannot 

be compared with the "conventional" terrorist groups. Al Qaeda is an organization without 

a classical structure; their only connection is their religion Islam and their charismatic 

leader Osama bin Laden. For Al Qaeda, therefore, we cannot say that this is an 

organization that pursues a political objective. Its basic aim is to fight Western civilization 
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and the establishment of Islam around the world. For this reason, experts will not be able 

to get a modern definition of what is terrorism, whether it is a struggle for political goals, 

or is it the way that people be forced to live strictly according to certain religious rules. 

The result is that people are increasingly connecting religion with terrorism, even though 

the religious books did not make any reference for terrorism to be used. 
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1 Uvod 
 

FBI opredeljuje terorizem kot nezakonito uporabo sile ali nasilja zoper osebe ali lastnino z 

namenom, prestrašiti ali priganjati (siliti) vlado, civilno prebivalstvo ali katerikoli segment 

vlade oz. civilnega prebivalstva za pospeševanje svojih političnih ali socialnih ciljev 

(Pamfil, 2010). 

 

V okviru diplomskega dela bom poskušal raziskati, kako vera vpliva na pojav sodobnega 

terorizma. Predvsem bom pozoren na ekstremna dejanja pripadnikov posameznih ver in 

poskušal ugotoviti, ali so teroristična dejanja resnično versko podkrepljena. Osredotočil se 

bom na islam, judovstvo in krščanstvo. Vera je že od začetka civilizacije pomemben 

dejavnik razvoja družbe in je sistem prepričanj in dejanj človeka o svetem, nadnaravnem. 

Razvoj religije je potekal naključno, povezan pa je z družbenimi pojavi, ki so verovanje v 

sveto krepili.  

 

Terorizem je ena najpogostejših tem zadnjega desetletja. Obstaja verjetno toliko časa, 

kolikor je staro človeštvo, vendar so oči svetovne javnosti vanj pozorneje uprte od napada 

na Svetovni trgovinski center (WTC) v ZDA leta 2001. S pojavom novega terorizma so se 

odprle mnoge polemike o povezavi religije in terorizma. Veliko polemik še vedno odpira 

nerešeno palestinsko vprašanje. Ali je to, kot je veljalo do konca osemdesetih let 

prejšnjega stoletja, politično vprašanje (ustanovitev Palestinske države), ali pa je 

prevladal spopad dveh religij, judovske in islama.  Kam, torej, naj uvrstimo napad 

skrajnega desničarja Breivika na Norveškem? 
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2 Metodološki pristop 
 

2.1 Namen in cilji diplomske naloge 

 

Namen naloge je analiza izbrane teme. Analiziral bom tri različne vere; islam, judovstvo in 

krščanstvo, njihove običaje in prepričanja ter poskušal razložiti, kakšen vpliv imajo te tri 

vere na sodobni terorizem. Opredelil bom terorizem in teroristične organizacije ter 

poskušal predstaviti njihove ideologije. Prav tako bom predstavil glavna in najodmevnejša 

dejanja organizacij ali posameznikov, ki izvajajo terorizem z izgovorom na versko 

pripadnost. 

 

Cilj naloge je s pomočjo potrditve hipotez prikazati vpliv islama, judovstva, in krščanstva 

na terorizem in ugotoviti, ali in zakaj nekatere vere spodbujajo terorizem. S 

prikazovanjem vseh treh ver in njihovih prepričanj in običajev bom poskušal razložiti, 

zakaj prihaja do njega, kaj skupine ali posameznike žene vanj in kakšne so posledice. 

 

 

2.2 Hipoteze 

 

• Zaradi napačnih interpretacij Korana naj bi islam nagovarjal k terorističnim 

dejanjem.  

• Razširjeno je prepričanje, da so teroristi večinoma pripadniki islamske vere. 

• Verski vodje spodbujajo razmah sodobnega terorizma. 

 

 

2.3 Metodologija 

 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem so predstavljena do zdaj znana 

dejstva o vplivu vere na sodobni terorizem, na primer treh religij.  

• Pregled strokovne literature na tematiko vpliva vere na sodobni terorizem. 

• Pregled študij in raziskav s področja vpliva vere na sodobni terorizem.  

• Primerjanje dejstev.  

• Pregled socialnih razmer »verskih skupnosti«, ki so nagnjene k razmahu terorizma.   
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V drugem delu sem s pomočjo primerjave odkritih dejstev poskušal za tri različna verstva 

ovreči ali potrditi postavljene hipoteze.  

 

Pri tem sem si pomagal tudi z anketo, ki sem jo opravil med širšo populacijo. Z njeno 

pomočjo sem poskusil ugotoviti: 

 

• kaj je po njihovem mnenju vzrok za terorizem — ali je to vera, okolje, kultura, 

socialni položaj ali politika in kakšno mnenje imajo ljudje o islamski veri 
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3 Terorizem 
 

 

3.1 Opredelitev terorizma 

 

Terorizem je večrazsežnostni družbeni pojav, zato določitev njegovega pojma zahteva 

multidisciplinarni pristop. Tako lahko terorizem najožje opazujemo z vidika kriminologije, 

kriminalistike in kazenskega prava ter sociologije in drugih družbenih ved, ki bi omogočile 

njegovo ustrezno obravnavo in s tem odprle možnosti, da se ga premaga. 

 

Opredelitve terorizma predstavljajo problem, za katerega še ni bilo mogoče najti 

konsenza. Problem se pojavi v razmerah, ko posameznik, ki ga en del družbe imenuje 

terorist, postane junak ali simbol borca za svobodo za drugi del te družbe, kar pušča 

odprto vprašanje. Iz tega razloga je treba opredeliti ukrepe, ki so nesprejemljivi in 

nezakoniti v okviru kazenskega prava neke države in mednarodne skupnosti kot celote. 

Pojem terorizma mora dobiti splošno predlagano opredelitev in sprejeto definicijo kot tudi 

mednarodno soglasje, tako da vsi narodi lahko razvijejo kohezivno politiko boja proti 

terorizmu, ki podpira dvostranske in večstranske cilje.  

 

Sama beseda izvira iz latinščine: terror, terroris, pomeni pa močan strah. Navaja se že v 

dokumentih iz leta 135 po Kristusu. Z označbo »terorizem« je poimenovan judovski upor, ki 

je privedel do uničenja Jeruzalema. Kot izdelan zgodovinski koncept se je pojavil v 18. 

stoletju v Franciji. Med francosko buržoazno revolucijo je karakterističen izraz za nasilje 

jakobincev (Pettiford in Harding, 2005). 

 

Pojem terorizem je opredeljen tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Terorizem je 

opredeljen kot uporaba velikega nasilja, zlasti proti političnim nasprotnikom, s katerim se 

hoče doseči, da se kdo boji ali kot »uporaba nasilja, nasilnega ravnanja, s katerim se hoče 

doseči, da si kdo ne upa ravnati, kot hoče« (SSKJ, 1995).  

 

Opredelitev Združenih narodov iz leta 1999 je, da je terorizem sestavljen iz kaznivih 

dejanj, katerih namen je povzročiti strah med ljudmi, pri čemer gre za neopravičljiv cilj —

ne glede na njegovo politično, filozofsko, ideološko, rasno, etnično, versko ali kakšno 

drugo naravo. 
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Očitno imajo definicije veliko skupnega, a kljub vsem naporom mednarodnim 

organizacijam še ni uspelo izoblikovati opredelitve, s katero bi se strinjala večina držav. 

Poleg povsem temeljnega problema soglasja glede definiranja ključnih elementov to 

analizo zaplete še dodatni dejavnik — paleta različnih vrst terorizma, ki je tako bogata 

(državni, mednarodni, palestinski, šrilanški, talibanski), da je skorajda nemogoče 

oblikovati definicijo, ki bi lahko zaobjela vse njegove oblike (Pamfil, 2010). 

 

3.2 Teroristična organizacija 

 

»Definiranje pojma teroristična organizacija ima določene težave in nejasnosti, pravzaprav 

ni mogoče zaslediti nobene definicije, ki bi natančno opredelila ta pojem. Teroristična 

organizacija je vsaka organizacija ali skupina, ki načrtno in sistematično uporablja oziroma 

grozi z uporabo nasilja in s svojim pojavljanjem ter delovanjem zbuja strah in druge 

psihološke učinke, njene aktivnosti pa povzročajo žrtve ali škodo. Kot vse organizacije 

mora tudi teroristična organizacija imeti jasno hierarhijo, vodstvo, strukturo, zastavljene 

cilje in sovražnika, proti kateremu je boj usmerjen.« (Djurjdević, 2012: 11) 

 

 

3.3 Vrste terorizma 

 

3.3.1 Nacionalistični terorizem 

 

Nacionalistični terorizem je vrsta terorizma, kjer si teroristi prizadevajo doseči ločeno 

državo za svojo nacionalno skupino. Ta vrsta naj bi med vsemi vrstami terorizma dosegala 

še največ simpatij v mednarodni skupnosti. Za predstavnike te vrste terorizma je 

pomembna izbira sredstev za uveljavljanje svojih prepričanj, saj lahko zaradi neprimernih 

akcij izgubijo podporo v skupnostih, ki jih sicer podpirajo. 

 

Najbolj prepoznavne nacionalistične teroristične organizacije so ETA, ki si prizadeva 

ločitev baskovskih dežel od Španije, Palestinska osvobodilna organizacija, katere delovanje 

je usmerjeno k osamosvojitvi palestinskih dežel, IRA, ki se zavzema za priključitev 

severnega dela otoka k Republiki Irski, Kurdska delovna stranka, usmerjena k separatizmu 

in osvoboditvi Kurdov ter ustanovitvi kurdske države (Budič, 2011). 
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3.3.2 Državni terorizem 

 

Državni terorizem je naziv za delovanje organa neke države, ki uporablja iste metode in 

dejanja, kot jih uporabljajo teroristi (bombni napadi, sabotaže, atentati, ugrabitve. 

Državni terorizem se lahko odvija tako na domačem teritoriju in nad lastnim prebivalstvom 

kakor tudi v tujini. 

 

Težko je opredeliti države, ki uporabljajo to vrsto terorizma. Države zahodnega sveta 

označujejo za teroristične države Iran, Kubo, Sirijo, Libijo, Severno Korejo in Sudan. Drugi 

viri za ene najbolj nasilnih terorističnih držav označujejo Združene države Amerike z 

nekaterimi tesnimi zaveznicami, npr. Veliko Britanijo ter vsekakor Izrael (Pavič, 2007). 

 

3.3.3 Levičarski terorizem 

 

Levičarski terorizem sestavljajo teroristične skupine in posamezniki, ki se borijo proti 

kapitalističnemu sistemu. Kapitalistični sistem želijo levičarski ekstremisti zamenjati z bolj 

socialno usmerjenim političnim sistemom, ki je ponavadi komunistični ali socialistični. 

Razširjen je bil v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Med organizacije 

levega terorizma umešča stroka skupino Baader-Meinhof iz Nemčije, Japonsko Rdečo 

armado, Weatherman in znamenite italijanske Rdeče brigade (Budič, 2011). 

 

3.3.4 Desničarski terorizem 

 

Desničarski terorizem predstavljajo različne desničarske organizacije in v desno usmerjene 

teroristične skupine, ki zaradi kratkotrajne organiziranosti veljajo za šibke in brez večjega 

vpliva. Vzrok za njihovo delovanje so predvsem tuji priseljenci. Načeloma te skupine 

sestavljajo ekstremni nacionalisti in rasisti, katerih prepoznavni znak je ponavadi obrita 

glava in pa stilizirani nacistični simboli. Zavzemajo se za odpravo liberalnih režimov v 

Zahodni Evropi ter vzpostavitev nacionalističnih držav. Te skupine največkrat prihajajo iz 

ZDA in Zahodne Evrope, med pripadniki pa prevladujejo rasisti, neonacisti, antisemiti in 

neofašisti (Budič, 2011). 
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3.3.5 Narkoterorizem 

 

Izraz narkoterorizem izhaja iz osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat 

je nastala povezava med kriminalci, ki so se ukvarjali s trgovino z mamili, in pa teroristi, 

predvsem islamskimi. Ti so obvladovali območja, bogata z rastlinami, ki so služile za 

proizvodnjo drog. Tako so teroristi prišli do denarja, kriminalci pa do surovin, potrebnih za 

proizvodnjo drog. Hkrati predstavlja narkoterorizem višjo raven pri razvoju organiziranega 

kriminala in trgovine z mamili, saj je bolj samostojen in razpolaga s paravojaškimi silami 

(Djurdjević, 2012). 

 

3.3.6 Bioterorizem 

 

Bioterorizem je novejša oblika terorizma. Enotna definicija za bioterorizem ne obstaja, 

vendar v splošnem predstavlja ogrožanje zdravja prebivalstva z umetno povzročenimi 

epidemijami bakterijskih nalezljivih bolezni, kot so antraks, kuga, kolera, tularemija, 

bruceloza, botulizem, z nekaterimi virusnimi povzročitelji, kot so virus črnih koz, virusi 

hemoragične vročice, z rikeciozami ali s sistemskimi mikozami povzročitev bolezni ali 

smrti. Cilj bioterorizma je izziv masovne panike in psihološki efekt, tako da spada 

bioterorizem tudi med oblike psihološkega vojskovanja (Budič, 2011). 

 

3.3.7 Anarhistični terorizem 

 

Ta vrsta terorizma je postala najbolj priljubljena med 19. in 20. stoletjem. Njegov cilj je 

bil z nasiljem odpraviti kakršnokoli obliko vlade oziroma oblasti, kar so anarhisti dosegli s 

podtikanjem bomb in umori pomembnih politikov. Najbolj znani žrtvi anarhistov sta bila 

ruski car Aleksander II. in ameriški predsednik William McKinley. Ta politični tip terorizma 

je aktualen zaradi dejstva, da je bilo dogajanje na tako imenovanih antiglobalističnih 

demonstracijah, začenši z letom 1999, pogosto označeno za aktivnosti anarhistično 

usmerjenih terorističnih skupin. Pri tem je mnogokrat šlo za poskus kriminalizacije 

množičnih gibanj  (Bobič, 2010). 
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3.3.8 Internetni, računalniški oziroma cyber terorizem 

 

»Z razvojem informacijske družbe in naše odvisnosti od računalnikov, informacijskih 

sistemov in hitrih povezav se za terorizem odpira dodatni poligon. Tehnološki napredek je 

tudi terorističnim skupinam omogočil dostop do skoraj vseh vrst orožja. Teroristi so kmalu 

spoznali prednosti interneta. Gre predvsem za širjenje informacij in globalno povezanost 

celic terorističnih skupin. Z učinkovito uporabo medijev lahko  teroristične skupine vplivajo 

na javnost. Internet s svojimi značilnostmi omogoča terorističnim organizacijam širjenje 

novodobnih groženj. Ponuja jim takojšnjo svetovno razširjenost, možnost promoviranja 

svojih organizacij in rekrutacijo »borcev«. Pri internetnem terorizmu gre torej za napade 

na računalniške sisteme z namenom, prizadejati škodo posameznikom in ne računalnikom.« 

(Vidic, 2008: 4)  

 

Poleg teh možnosti, ki jih internet omogoča teroristom, je veliko bolj nevaren »internetni 

terorizem«, ki ga s pomočjo hekerskih skupin izvajajo posamezne države. Take skupine 

vdirajo s prirejenimi računalniškimi programi v računalniške sisteme posameznih držav. 

Vendar je še vedno preveč pogumna trditev, da bo naslednica hladne vojne »hekerska 

vojna«. 

 

3.3.9 Verski terorizem 

 

»Verski terorizem se je začel razvijati pred približno tridesetimi leti, odkar opažamo 

njegov velik razmah po svetu. Najpogostejša oblika verskega terorizma je samomorilski 

napad, saj so njegovi predstavniki prepričani, da z žrtvovanjem samega sebe pridejo v 

paradiž. Takšno vrsto terorizma naj bi po statističnih podatkih izbiralo največ skupin.« 

(Djurdjević, 2012: 13) 

 

Med skupine verskega terorizma uvrščamo Al Kaido, palestinsko sunitsko organizacijo 

Hamas, libanonsko šiitsko organizacijo Hezbolah, nekatere ameriške konservativne 

krščanske skupine in japonski kult Aum Shinrikyo (Budič, 2011). 
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4 Sodobni terorizem 
 

 

»Začetek sodobnega terorizma, ki je hitro zajel ves današnji svet, vidijo mnogi teoretiki v 

študentskih nemirih in gibanjih v 60. letih prejšnjega stoletja, ko zahtev študentov po 

reševanju družbenih vprašanj in odpravljanju socialnih težav  oblast ni mogla rešiti in je 

nemire poskušala preprečevati s silo. Od takrat se je začel znatni del študentskih gibanj 

spreminjati v nasilne metode, polvojne hierarhije, konspirativnost dela, strogo izbiro 

članov itd.« (Kostić, 2010: 13) 

 

Teroristične skupine so še vedno relativno majhne organizacije, ampak njihove struktura je 

postala bolj razpršena in njihov doseg je mogoče občutiti v transnacionalnem prostoru. Za 

razliko od starih formaliziranih organizacij se nove teroristične skupine pojavljajo kot 

omrežja, kjer hierarhijo nadomestijo osebni odnosi. Ni več pomembna formalna vloga 

oseb, temveč njihove zveze in poznanstva, ki jih medsebojno povezujejo (Dakič, 2004). 

 

»Že stoletja obstajajo različne metode in načini delovanja ter sredstva, ki jih uporabljajo 

teroristične organizacije oziroma skupine. Vendar je mogoče opaziti gibanja, v katerih so 

teroristične organizacije čedalje bolje opremljene, izurjene in tehnološko dovršene. Danes 

samo še domišljija, tehnologija in finančna sredstva omejujejo teroristični oborožitveni 

arzenal.« (Pavič, 2007: 26) 

 

Čedalje pomembnejši faktor terorizma pa postajajo mediji. Z njihovo pomočjo pridobiva 

terorizem največ odmevnosti, ki je cilj sleherne teroristične organizacije. Tako poskušajo 

javno prikazati svoje razloge za obstoj in cilje. Teroristi lahko z mediji vplivajo na javnost 

tako zelo, da začne javnost pripisovati krivdo za nevšečnosti vladam. 

 

Največja sprememba v primerjavi s preteklostjo je število smrtnih žrtev in terorističnih 

napadov. Teroristi so že v preteklosti pobijali nedolžne civiliste, danes, v času sodobnega 

terorizma, pa imamo občutek, da je to postala rutina. Med leti 1968 in 2001 je bilo med 

10.000 terorističnimi napadi 14 takšnih, v katerih je bilo več kot 100 smrtnih žrtev. V 

tekočem stoletju so teroristi izvedli že pet takšnih napadov, ki so terjali več kot 100 

smrtnih žrtev. Zanimivo je, da se je hkrati zmanjšalo število terorističnih napadov, močno 

povečalo pa število smrtnih žrtev (Pavič, 2007). 
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Teroristične skupine vedno znova uporabljajo nove metode delovanja, med katere lahko 

uvrstimo napade z biološkim, kemičnim orožjem. Zadnje čase se povečuje uporaba 

informacijskega orožja, katere glavni cilj je destrukcija sovražnikovega informacijskega 

sistema. Glede na to, da smo informacijska družba in da na informacijskem in 

komunikacijskem sistemu temelji celotni družbeni in gospodarski razvoj, je lažje razumeti 

nevarnost tovrstnega vira ogrožanja. Zaradi informacijskega terorizma ne bi prišlo do 

katastrofe, povzročene na primer z uporabo jedrskega orožja, če bi to prišlo v roke 

teroristom. Prišlo pa bi do razpada naše civilizacije. Posledice pa bi bile podobne, kot če bi 

uporabili jedrsko orožje. 

 

Z informatizacijo družbe je nastala nova oblika manifestacije terorja in terorizma. 

Kakorkoli že je informatizacija s svojim dostopom in bazami služila delovanju terorističnim 

skupinam, je pojav interneta prinesel možnost spopada s superiorno državo. Teror se je 

začel širiti v smeri interneta, hkrati pa proti njemu. Nasprotniki si med seboj poskušajo 

blokirati spletne strani, onesposobiti bazo podatkov in preprečiti potencialnim 

uporabnikom ogled informacij na spletu (Anžič, 2002). 
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5 Temeljne značilnosti religije 
 

5.1 Splošno o religiji 

 

V današnjih časih je težko opredeliti besedo religija. To je sistem dejanj in prepričanj, s 

katerimi človek izraža svoj odnos do svetega. Izraz »religija« se nanaša na skupinske 

obrede in sporazumevanje, ki izvira iz skupnih  prepričanj.  

 

Prve oblike religije se pojavljajo kot posledica človekovega razumevanja, da se mnoge 

stvari v naravi zgodijo brez njegove volje in da nanje ne more vplivati niti jih nadzorovati. 

Takšni pojavi so suše, poplave, neurja ipd. Tako se je človek seznanil z obstojem višjih sil, 

ki so v njegovem umu ustvarile vtis v obliki boga, ki je simboliziral edinstvene moči. 

Nekaterim je vera samo vrsta občutkov, ki ne podlega logični in moralni presoji. To je 

mistično občutenje enotnosti z neomejeno stvarnostjo, doživetje neomejenosti, občutenje 

absolutne odvisnosti, doživetje vsega na svetu kot božje delo, občutenje božanstva v duši, 

srečanje z božanstvom ipd. Religija je poskus obrazložitve nečesa, kar se da težko 

pojasniti, hkrati pa tudi poskus iskanja porekla ljudskega življenja in sveta. Karakteristično 

gledano je religija strastna želja za dosego nemogočega, nedosegljivega, nepojmljivega. 

 

Religije delimo na politeistične in monoteistične. Za politeistične vere je značilno 

verovanje v več bogov in različna božanstva. Značilne so za stare in naravne religije. Med 

politeistične religije sodijo stara grška, egipčanska, rimska … Za monoteistične religije je 

značilno verovanje v enega samega boga. Pomembna razlika med politeističnimi in 

monoteističnimi religijami je ta, da so politeistične največkrat narodne religije, medtem 

ko so zadnje nadnacionalne in univerzalne in se ne omejujejo na eno pleme, državo ali 

narod (Meredith, 1996). 

 

Na svetu lahko zasledimo veliko število različnih religij, od najstarejših do sodobnejših. V 

sodobnem času lahko opazimo kar nekaj novih verovanj, ki se prilagajajo novejšemu načinu 

življenja. Kljub temu pa je takih vernikov veliko manj kot pa tistih, ki verujejo v starejše 

vere, kot sta npr. muslimanska in krščanska. Največ vernikov na svetu je iz krščanske, 

muslimanske in hinduistične vere. Opazimo lahko, da je na svetu vse več ateistov oziroma 

nevernikov (Self, 1998). 
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5.2 Islam 

 

Islam je poleg krščanske in judovske vere eno izmed treh največjih svetovnih 

monoteističnih verstev sveta. Je najmlajša, a hkrati tudi najhitreje rastoča religija. Nastal 

je v začetku 7. stoletja našega štetja v Arabiji, na istem zemljepisnem območju kot 

krščanstvo in judaizem, kar je tudi razlog, da se zelo navezuje na ti dve veri (Smrke, 

2000). 

 

»Pojem islama je zelo splošen, saj ne predstavlja le religije, ampak celovit način življenja, 

ki poleg vere vključuje tudi ekonomijo, politiko, pravo, izobraževanje, družbo itd. Ravno 

to posebnost muslimanske vere nekateri avtorji komentirajo kot vmešavanje v vse 

življenjske zadeve ljudi. Vse se mora povsem podrejati verskim zakonom, tako javno kot 

zasebno življenje.« (Borjanič, 2009: 26) 

 

Islam se začne leta 570 z rojstvom preroka Mohameda.  Svoja zgodnja leta je preživel v 

skrbi za različne sorodnike. V poznejših letih je postal trgovec. Leta 610 se mu je prikazal 

angel Gabrijel in mu razodel prve verze Korana. Kmalu po Mohamedovi smrti leta 632 pride 

do razkola, raznih smeri in šol in nedolgo po tem pride tudi do notranjih nemirov, zaradi 

prevzema kalifata oziroma oblasti. Nastaneta dve ločini, kjer gre za podporo dvema 

različnima naslednikoma in za razkol  med njihovimi podporniki. Islam kot enoten obstane 

nekje do 11. stoletja, ko se loči na šiite in sunite (Jelenič, 2012). 

 

5.2.1 Šiiti in suniti 

 

Sunizem je največja veja v islamu, ki jo sestavlja najmanj 85 odstotkov 1,5 milijarde vseh 

muslimanov na svetu. Sunite prav tako imenujejo Sunnet wa'l-Jamā'ah, kar pomeni »ljudje 

mohamedanske tradicije in skupnosti«. Suniti so veja muslimanov, ki se imajo za edine 

pravoverne muslimane. 

 

Šiizem je postala državna religija Perzije leta 1501, danes pripada tej veroizpovedi  93 

odstotkov prebivalcev v Iranu. V svetu je več kot deset milijonov Šiitov: v Iranu, Indiji, 

Pakistanu, Afganistanu, Iraku, Jemnu, Turčiji in bivši Sovjetski zvezi. 

 

Glavna razlika med sunitskim in šiitskim islamom je v izročilu šiitov, da ne priznavajo prvih 

treh kalifov in imajo četrtega, to je Ali ibn Abi Taliba, za prvega resničnega 
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Mohamedovega naslednika. Skupini sta nastali v sporih o vodstvu skupnosti po Mohamedovi 

smrti. Nekaj prerokovih tovarišev je v želji, da bi preprečili vojno, imenovalo za kalifa 

prerokovega naslednika Abu Bekra. Po njegovi smrti, dve leti pozneje, je bil podobno 

imenovan za kalifa Omer, za njim pa Osman (Smrke, 2000). 

 

 

5.2.2 Pet stebrov islama 

 

Pet stebrov islama kaže, kako je treba muslimansko verovanje upoštevati v vsakdanjem 

življenju. To so: šahada (izpoved vere: ni drugega Alaha razen Alaha in Mohamed je njegov 

prerok), salat (dnevna molitev), zakat (dajanje miloščine oziroma pomoč bogatih revnim), 

saum (post), hadž (romanje v Meko) (Self, 1998). 

 

 

5.2.3 Koran in džihad 

 

S Koranom (Qur'anom) navadno označimo sveto knjigo muslimanov, zbirko vseh razodetij, 

ki naj bi jih po verovanju muslimanov prerok Mohamed sprejel od boga in jih kot božji 

poslanec sporočil ljudem. Beseda »koran« se v Koranu nanaša pravzaprav na štiri 

medsebojno povezane stvari: Koran je najprej božja beseda sama, besedilo/knjiga, ki je 

pri bogu pred vsakim razodetjem ljudem: v Koranu se govori celo o popisani tabli kot 

»materi knjige«. Koran je božje razodevanje, sporočanje božje besede Mohamedu. Koran 

je Mohamedovo javno recitiranje/oznanjanje sprejetega razodetja. Koran je končno celota 

vseh oznanjenih besedil, zapisanih kot knjiga (Kerševan in Svetlič, 2003: 11). 

 

Etienne (1987) dobro ponazori problem razumevanja Korana in pojasnjuje, da Korana niso 

napisali ljudje, ampak je božja beseda. Ni nobenih posrednikov in človek stoji pred bogom 

sam! In ker verniku govori bog osebno preko Korana, mu posameznik prisluhne, ko sam 

bere Koran oz. božjo besedo in to na kakršenkoli način. Kar bo razumel in storil, bo sam za 

to odgovoren pred bogom na dan poslednje sodbe. Torej mu noben drug musliman ne more 

vsiliti »pravilnega« branja in razumevanja Korana. 

 

Prvotni pomen džihada je v islamskem svetu etično načelo, neke vrste ponovno moralno 

oboroževanje. Večina muslimanov si ga razlaga kot stremenje k dobremu. Dobesedni 

pomen džihada je najprej »napor« in »boj«. Veliki džihad označuje samopremagovanje, 
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neke vrste samopoboljševanje (djihadbi- b-nafs). Pojem mali džihad pa označuje oborožen 

boj le v prav posebnih okoliščinah, ko so izpolnjeni določeni pogoji. Prvi pogoj zanj je ta, 

da verniki (sem spadajo tudi judje in kristjani) pri izpovedovanju svoje vere naletijo na 

ovire. To pomeni, da se kot džihad ne sme označevati vsako vojno, niti vsako obrambno 

vojno ne, temveč le vojno, ki je dokazno uperjena proti ljudem, ki aktivno delujejo proti 

veram (Pohly in Durán, 2001: 19). 

 

Džihad je med nemuslimani že dolgo eden najbolj poznanih in uporabljanih izrazov, ki se 

ga pogostokrat uporablja in razume v smislu »svete vojne« proti 

nevernikom/nemuslimanom. Posebej pogosto se ga omenja v zadnjih desetletjih, ko se na 

džihad sklicujejo islamski fundamentalisti pri svojih — tudi terorističnih — dejanjih, ali ko 

se hoče od zunaj razumeti delovanje različnih bojevitih muslimanskih skupin, še zlasti pri 

nasilnih in/ali samomorilskih dejanjih. Hitro se pokaže, da je ponavadi enačenje džihada s 

sveto vojno zgrešeno. Prvotni pomen besede v Koranu je »prizadevanje, napor na božji 

poti ali bojevati se na božji poti. Prizadevanje in tudi bojevanje pa ne vključujeta nujno 

uporabe oborožene sile, čeprav je tudi ne izključujeta (tako v našem običajnem 

razumevanju kot tudi v Koranu) (Medvešek, 2007). 

 

Eden glavnih ciljev islamskih fundamentalistov je »dava«, poziv muslimanom, naj širijo 

islamsko vero oziroma naj ljudi pripeljejo na božjo pot. Po mnenju nekaterih 

fundamentalistov dave ni smiselno izvajati med nemuslimani, če niti muslimanski svet ni 

muslimanski, zato je treba najprej očistiti tega. Sredstvo islamske dave proti brezbožnemu 

svetu je džihad. Za nenasilne fundamentaliste je džihad sklop miroljubnih akcij za dosego 

njihovega cilja. Pri radikalnih islamskih fundamentalistih pa ima džihad obvezno nasilne 

elemente. Zanje je nasilni džihad najvišja stopnja privrženosti islamski veri. Na Zahodu 

večinoma dojemamo džihad kot nasilje islamskih skrajnežev, saj nam tudi mediji ponujajo 

takšno interpretacijo brez prave definicije njegovega pomena. Koran opravičuje in 

dovoljuje nasilni džihad. Kakor je dejal prerok Mohamed, je bog obljubil nagrado vsem, ki 

verujejo, toda s še posebno bogato nagrado nagrajuje tiste, ki se borijo, z razliko od tistih, 

ki ostanejo doma. Na zahodu džihad razumemo kot nasilne akcije radikalnih islamskih 

fundamentalistov. Po Koranu imajo radikalni fundamentalisti res pravico razglašati svoja 

dejanja za džihad. Džihad razglaša vrsta skrajnih in terorističnih organizacij, kot so Al 

Kaida, Džamaja islamija, Islamski džihad, Hamas ... Džihad je na Zahodu napačno 

razumljen, med radikalnimi islamskimi fundamentalisti zlorabljen in zato nima več učinka, 

kakršnega bi moral imeti po islamskem izročilu (Ivanc, 2005). 
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Vsako religijo so na določeni stopnji razvoja njeni domnevni privrženci izrabljali za 

prikrivanje nasilja in tudi islam pri tem ni izjema. Spletkarskim vodjem, kalifom, danes pa 

tudi poglavarjem držav domača religija vedno znova daje izgovore za zadovoljitev njihovih 

ambicij (Dragaš, 2004). 

 

Naj omenim sure, ki jih lahko muslimanski ekstremisti uporabljajo za opravičilo svojih 

dejanj, kot so teroristični napadi, ustvarjanje sovraštva in nasilja. Moramo pa se zavedati 

miroljubnih sur v Koranu, ki se jih tudi večji del islamskega sveta drži. Že na začetku 

Korana zasledimo sure o manjvrednosti nevernikov: 

»Tisti, ki nočejo verjeti — ni pomembno ali jih opominjaš ali ne, vseeno je, oni ne bodo 

verjeli. Alah je zapečatil njihova srca in ušesa — čaka jih ogromno trpljenje.« (Koran, 2, 

6—2, 7.) 

»Tisti, ki ne bodo verjeli in bodo naše knjige zanikali, bodo prebivalci pekla (džehenema) 

in bodo v njem večno ostali.« (Koran, 2, 39.) 

»Vi ste najboljši narod od vseh, ki so se pojavili, zahtevajte, da se delajo dobra dela in 

odvračajte od slabih del in verujte v Alaha.« (Koran, 3, 110.) 

»Oni vam ne morejo škodovati, lahko vas le žalijo, če pa vas napadejo, se bodo pognali v 

beg in potem jim ne bo več pomoči.« (Koran, 3, 111.) 

Omenjena sura je ena izmed mnogih, ki usmerja muslimane k strpnosti in potrpežljivosti, 

kajti žaljenje dovoljuje, akcijo pa predvideva šele po nasprotnikovem napadu. 

Prav tako v Koranu kmalu najdemo nasprotne si teze, tudi v enem samem poglavju: 

»Tiste, ki so verjeli, pa tudi Jude in kristjane, tiste, ki so verjeli v Alaha in tisti svet in 

dobra dela delali zares, čaka nagrada njihovega Gospodarja; oni se ne bodo ničesar bali in 

za ničimer ne bodo žalovali.« (Koran, 2, 62.) 

»Oni govorijo, da bodo v raj stopili le Judi oziroma kristjani, a to so puste želje. Ti reci: 

dajte svoj dokaz, če je resnica, kar govorite.« (Koran, 2, 111.) 

Ena najbolj militantno usmerjenih sur je: »Predpisana vam je borba, čeprav vam ni po 

volji!« (Koran, 2, 216.) Povsem obratno pa trdi druga sura v 153. ajetu: »O, verniki, iščite 

sebi pomoč v strpnosti in izvajanju molitve. Alah je resnično na strani strpnih.« (Koran: 2, 

153.) (Dragaš, 2004) 

 

 

 

 

 

 



24 

5.3 Krščanstvo 

5.3.1 Kaj je krščanstvo 

 

Krščanstvo je monoteistična religija, kar pomeni, da pripadniki te vere verujejo v enega 

boga. Temelji na naukih Jezusa Kristusa, za katerega verjamejo, da je božji sin, ki je s 

smrtjo na križu in vstajenjem tretji dan po svoji smrti odrešil človeštvo. Kristus je grška 

beseda za hebrejsko mesija, kar pomeni odrešenik. Krščanstvo je nastalo na ozemlju 

današnjega Izraela. Zdaj je razširjeno skoraj po vsem svetu, posebno v Evropi, Severni in 

Južni Ameriki, Avstraliji in Novi Zelandiji. V dveh tisočletjih obstoja se je krščanstvo 

razcepilo na tri večje veje: katolištvo, protestantizem in pravoslavje. Zaradi več kot dveh 

milijard vernikov je krščanstvo največja svetovna religija. 

 

Krščanstvo je od vseh drugih ver edinstveno, ker gre pri njem predvsem za razmerje ali 

odnos in ne toliko za verska pravila. Namesto osredotočanja na pravila, kaj smemo in česa 

ne, je cilj krščanstva gojiti pristno hojo z Bogom, našim Očetom. Takšen odnos je mogoč 

zaradi del Jezusa Kristusa in zaradi duhovne pomoči, ki nam jo nudi Sveti duh (Self, 1998). 

 

5.3.2 Razdelitev krščanstva 

 

Veliki krščanski razkol ali velika shizma je zgodovinski dogodek krščanstva, ki je razdelil 

edinstveno halkedonsko krščanstvo na zahodno katolištvo in vzhodno pravoslavje. Leta 

1054 sta rimski Papež Leo IX. in konstantinopelski Patriarh Mihael ekskomunicirala drug 

drugega, vendar je pravi razlog za razkol odtujitev odnosov med Rimsko in Bizantinsko 

cerkvijo. Zahodna Cerkev je pozneje postala znana kot rimskokatoliška (katoliška pomeni 

vesoljna), vzhodna Cerkev pa kot ortodoksna ali pravoslavna cerkev (Smrke, 2000). 

 

Pripadniki katoliške vere se imenujejo katoličani. Predstavljajo približno 17 odstotkov 

vsega človeštva. Največ katolikov je v Srednji in Južni Evropi ter Latinski Ameriki. Vodi jih 

papež, ki ima sedež v Vatikanu — Rimu, zato se tudi imenuje rimskokatoliška vera. Verski 

nauk temelji na Svetem pismu. Cerkveno učiteljstvo razlaga Sveto pismo z upoštevanjem 

teoloških raziskav. 

 

Pravoslavna cerkev se je leta 1054 ločila od katoliške. Razširjena je predvsem v Vzhodni 

Evropi in na Bližnjem vzhodu. Za pravoslavno vero je značilno, da nima enotnega 
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poglavarja, kot je papež pri katolikih. Ker se je razvijala v okviru vzhodnorimskega 

cesarstva, kjer je bila cesarska oblast močna, je bila že od vsega začetka podrejena 

državni oblasti. 

 

Protestantska vera se je leta 1517 ločila od takrat še enotne katoliške cerkve. Na svetu je 

približno sedem odstotkov vsega prebivalstva protestantov. Največ jih je v severni Evropi 

in Združenih državah Amerike. Protestantizem je bil protifevdalno revolucionarno gibanje v 

verski obliki (Self, 1996). 

 

 

5.3.3 Sveto pismo 

 

Sveto pismo je zapisana božja beseda, ki se razlikuje od Korana v tem, da to ni zapisano 

besedilo po nareku Boga, temveč govorimo o navdihnjenju avtorja. Nastajala je približno 

od začetka desetega stoletja pred Kristusom pa do konca prvega stoletja po Kristusu, 

večinoma v Palestini, pisali pa so jo po navdihovanju Svetega duha v glavnem Judje ali 

judovsko misleči pisci. 

 

Sveto pismo sestavljata Stara in Nova zaveza. Stara zaveza je sveta knjiga tudi za 

pripadnike judovske vere in izhaja še iz časov pred Kristusovim rojstvom. V židovski obliki 

vsebuje 22, v krščanski 39 spisov. Novo zavezo sestavlja 27 knjig, napisana je v grščini 

(Self, 1998). 

 

 

5.4 Judovstvo 

5.4.1 Kaj je judovstvo 

 

Judaizem (tudi židovstvo ali judovstvo) je religija, ki pridiga vero v enega, breztelesnega in 

samo duhovnega boga, očeta vseh ljudi. Ime boga je Jahve in zaradi njegove svetosti je 

ime prepovedano izgovarjati. Predstavlja celoto moralnih popolnosti in od ljudi zahteva 

ljubezen in pravico. Ta vera je delni temelj tudi za nekatere druge vere, denimo 

krščanstvo in islam. Za prvega Juda velja Abraham, s katerim naj bi Jahve sklenil zavezo. 

Njegovi potomci naj bi po njegovem sinu Jakobu ali Izraelu dobili ime Izraelci. V zgodovini 

so bili Judje velikokrat preganjani. Po drugi svetovni vojni so Judom dodelili lastno državo 

— Izrael  (Šobajič, 1982). 
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5.4.2 Kdo so Judje 

 

Na to vprašanje ni enovitega odgovora. Med najpogostejše definicije Judov spadajo tele: 

Judje so narod, ljudstvo, verska skupina, rasa, jezikovno kulturna skupina in historični 

fenomen, ki ni pravilno opisan. Nekateri od zgoraj naštetih opisov se med sabo 

izključujejo. To dokazuje, da še vedno ostaja zadrega, kdo so pravzaprav Judje. 

 

Še najbolj priljubljena definicija je, da so Judje narod. To se je uveljavilo predvsem zato, 

ker Judje na vprašanje o svoji narodnosti vedno odgovorijo, da so Judje. Z ustanovitvijo 

države Izrael se je ta trditev še bolj okrepila. Danes se večina Judov ne opredeljuje več za 

judovsko narodnost, ampak v večini primerov prevzema narodnost države, v kateri živijo. 

 

Najbolj pravilna definicija Judov bi bila ta, da so Judje ljudstvo. Čeprav mnogi Judje, ki 

živijo v državah po svetu, sprejmejo državljanstvo teh držav, še vedno nočejo zavreči 

dejstva, da so Judje. Ta pripadnost jih krepi in bogati življenje (Šobajič, 1982). 

 

5.4.3 Svete knjige 

 

Tenak je hebrejska zbirka svetih spisov, ki jih kristjani imenujejo Stara zaveza. 

Zapisovanje knjig je trajalo približno 900 let, pisane pa so v hebrejščini. Prvih pet knjig 

Tenaka se imenuje Tora, kar pomeni Postavo. Vsebujejo nauke, ki jih je Bog dal Mojzesu. 

Po izročilu je Toro napisal Mojzes, vendar so znanstveniki dokazali, da je gradivo zbrano iz 

različnih virov. Tenak vsebuje tudi zgodovinske knjige, prerokbe, pesnitve, hvalnice in 

pregovore. Talmud je najbolj sveta knjiga Judov. Ona je pravzaprav zbirka rabinskih 

razprav o judovskem pravu, etiki, običajih, legendah in zgodbah. Zohar je najbolj znana 

kabalistična knjiga (kabala po hebrejsko pomeni prejemati). Kabala je tajna veda 

starodavnih Hebrejcev. Njena besedila razvijajo poseben način mišljenja, gledanja in 

doživljanja (Šobajič, 1982). 
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6 Vpliv islama, krščanstva in judovstva na sodobni 
terorizem 

 

 

6.1  Islamski fundamentalizem kot terorizem 

 

Fundamentalizem označuje način mišljenja, kjer so določena načela kot temeljna resnica, 

ki ima nespremenljivo avtoriteto. Fundamentalizem, kot termin, se uporablja za 

poudarjanje nefleksibilnosti, dogmatizma in avtoritarizma. Čeprav fundamentalizem 

srečujemo v političnih doktrinah, ga velikokrat povezujemo z religijo (Esposito, 2008). 

 

Fundamentalizem je posebna oblika religiozno–političnega aktivizma, ki ni značilna samo 

za islam (četudi najprej pomislimo na islamski fundamentalizem), ampak ga je zaznati 

tako v judaizmu kakor krščanstvu. Prizadeva si spremeniti moderno civilizacijo, ki temelji 

na dediščini razsvetljenstva in sekularizma, ter jo preoblikovati v soglasju »z absolutno 

avtoriteto božje besede oz. nezmotljive resnice božjega razodetja, kakršno prinašajo sveti 

spisi od Korana do Svetega spisa (Debeljak, 1995). 

 

Verski fundamentalizem je naziv za različne politične ideologije in gibanja, ki si 

prizadevajo celotno družbeno življenje uskladiti z razlaganjem neke verske doktrine.  Vse 

aspekte javnega in zasebnega življenja ima za sekundarne v odnosu z drugimi verskimi 

doktrinami. S tega stališča bi moralo biti politično in družbeno življenje organizirano na 

temelju verskih načel, ki dajejo popoln pogled na svet. 

 

Temeljna značilnost je antipatija do Zahoda oziroma neokolonizacija zahodnih sil in 

težnja, da se ustavi širjenje materializma in liberalnega kapitalizma v muslimanskih 

državah. Islamisti menijo, da je kapitalizem nasprotujoča ideologija islamu in največje zlo, 

ki se širi s procesom globalizacije z  Zahoda. Izkoriščajo se ljudski in naravni resursi na 

muslimanskem območju, prav tako se muslimanom odvzema njihova kultura in jim 

preprečuje samostojno izbiro ljudi na oblasti.  

 

Zahod je obtožen, da s svojimi mednarodnimi institucijami (Združeni narodi, 

multinacionalne korporacije, mediji …) vodi novo križarsko vojno proti islamu. Muslimani 

menijo, da so njihovo ozemlje okupirali njihovi zgodovinski sovražniki. Islamski 

fundamentalisti so prepričani, da bi bilo bolje, ko bi muslimanske države prenehale 
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prejemati pomoč Zahoda. Muslimanske države so bogate z naravnimi viri, vendar jih ne 

morejo samostojno uporabljati zaradi okupacije tujih sil (Esposito, 2008). 

 

6.1.1 Al Kaida 

 

Al Kaida je ena izmed najbolj poznanih terorističnih organizacij na svetu, ki ima svoje 

člane, simpatizerje in finančne podpornike v mnogih državah.  Nastala je leta 1988 kot del 

boja mudžahidov proti sovjetski okupaciji Afganistana. Njene aktivnosti imajo vojaško-

politične motive. Imajo pa močno religiozno ozadje.  

 

Al Kaida pomeni v nekem smislu kvaliteten preskok v razvoju terorizma. Ne deluje več 

lokalno v eni državi ali regiji, pač pa globalno in taki so tudi njeni cilji: eliminirati vpliv 

ZDA (in tudi vseh drugih tujih sil) v muslimanskem svetu, teokratska vladavina in ponovna 

vzpostavitev kalifata (Debeljak, 1995). 

 

Značilne oblike delovanja vključujejo samomorilske napade, povezane z istočasnimi napadi 

z bombami na več tarč. Različne študije o Al Kaidi kažejo, da so njihovi samomorilski 

napadalci ponavadi revni posamezniki in se skupini največkrat pridružijo zaradi 

nezadovoljstva s svojim lastnim življenjem. Članstvo se po navadi deli na tiste, ki so 

prisegli zvestobo Bin Ladnu, in tiste, ki so člani skupin, delujočih  znotraj Al Kaide. Ta ima 

svoje taborišča za urjenje predvsem na območju Afganistana, Iraka, Pakistana in Sudana. 

Al Kaida si prizadeva uničiti tuji vpliv na muslimanski svet in ustanoviti novi islamski 

kalifat. Prepričana je, da so ZDA in Izrael zarota proti muslimanom in da je ubijanje 

nedolžnih civilistov upravičeno v džihadu ( Pettiford in Harding, 2005). 

 

Dolgoletni vodja in eden izmed ustanoviteljev Al Kaide je bil Osama bin Laden. Pohly in 

Durán (2001) sta zapisala: »Bin Laden je voditeljska osebnost, ki izžareva nekaj posebnega 

in ima neverjetno sposobnost, da pritegne somišljenike.« Je savdski džihadistični vodja, 

mesijanski gorečnež, ki hkrati obvladuje samega sebe, se vede preudarno in se močno 

opira na prakso. Bin Laden ima posebno sposobnost, da pritegne ljudi ter da ne žali svojih 

soborcev. Dobro jih pripravi na koordinacijo s svojimi dejavnostmi. »Kdor danes posluša 

njegove pridige, bi lahko menil, da ima pred seboj verskega učenjaka, ki je vse življenje 

preživel v mošeji. Dejstvo, da streže ljudem z neko novo čudaško teologijo, pa je drugo.« 

Radikalna stališča naj bi prevzel že v najstniških letih v svojem rojstnem kraju Džeda v 

Savdski Arabiji. Zanesljivo drži, da je po zmagi Afganistancev nad Sovjetsko zvezo leta 

1991 odšel v Sudan, kjer je ustanovil tri teroristične tabore. Leta 1966 pa ga je Sudan 
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izgnal zaradi mednarodnega pritiska. Takrat so mu odvzeli savdsko državljanstvo. Od takrat 

naprej naj bi živel v Afganistanu (Pettiford in Harding, 2005). 

 

Osama bin Laden je pri srednjih štiridesetih letih z diplomo računalničarja živel s svojimi 

ženami in kakšnimi petnajstimi otroki v majhni votlini v vzhodnem Afganistanu. Bili so brez 

tekoče vode, pred hudim mrazom pa so se greli le ob preprostem ognjišču. Lagodnemu 

življenju se je odpovedal in se zavezal sveti vojni. Je eden od mnogih muslimanov, ki so se 

odpovedali karieri in bogastvu in zdaj živijo za džihad. 

 

Bin Laden je bil in bo verjetno ostal ikona oziroma vzor skrajnežem in tudi drugim ljudem, 

ki Al Kaide niso podpirali s svojo fizično prisotnostjo, ampak le z odobravanjem njenega 

delovanja. Njegova smrt je nekakšen dokaz, da so se ZDA prebile do »srca« Al Kaide in 

uresničile svoje grožnje. 

 

Tipološko gledano je bin Laden nova vrsta terorista, ki svoje prepričanje o lastnem 

poslanstvu, svojo križarsko vojno proti nevernikom združuje z znatnimi finančnimi sredstvi. 

Njegova skrajnost in denar sta privedla do terorizma: grozljiva enačba terorističnega 

»globalnega akterja« z imperijem financ in terorja, razpredenim po vsem svetu. Osama je 

zasebni terorist z zasebno vojsko in po lastnem prepričanju »Alahov vojščak«, ki je 

pripravljen z zlorabo islama pobiti na tisoče ljudi in mirno dovoliti, da jih pobijejo drugi 

(Landau, 2002). 

 

Osama bin Laden je bil umorjen 2. maja 2011, nekaj minut čez eno zjutraj po lokalnem 

času, v operaciji, imenovani Neptunovo kopje, ki jo je odobril predsednik ZDA Barack 

Obama. Izvedli so jo pripadniki  Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU), pod 

poveljstvom Poveljstva združenih specialnih operacij ZDA, s sodelovanjem Centralne 

obveščevalne agencije (CIA). Novica se je po svetu hitro razširila in tako so ljudje začeli 

proslavljati njegovo smrt na ulicah Manhattna in pred Belo hišo v Washingtonu. Predsednik 

Obama pa je v svojem govoru povedal, da je bilo pravici zadoščeno (RTV SLO, 2012). 

 

Al Kaida je izvedla kar nekaj napadov, ki so nam znani in so nam ostali v spominu. Najbolj 

znani teroristični napad v zgodovini je napad na Svetovni trgovski center (WTC) v New 

Yorku. Komisija 911 je v svojem poročilu izjavila, da je 19 oseb iz organizacije Al Kaide 

ugrabilo štiri ameriška letala. Dve sta trčili v Svetovni trgovski center  na Manhattnu v New 

Yorku, po eno v vsak nebotičnik v razmaku 17 minut. Tretje letalo je trčilo v Pentagon, 

glavni sedež ministrstva za obrambo ZDA v občini Arlington, Virginija. Četrto letalo se je 
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zrušilo v ruralnem delu občine Somerset v Pennsylvaniji, 130 kilometrov vzhodno od 

Pittsburgha. Žrtev je bilo več kot tri tisoč. Kar 265 ljudi je umrlo v letalih, 2595, vključno s 

343 gasilci in 60 policisti, v WTC-ju in 125 vojakov in civilistov v Pentagonu. Na Manhattnu 

je bilo poškodovanih ali uničenih 25 stavb. 

 

Glavni osumljenec za napade je takoj postal Osama bin Laden, voditelj Al Kaide. V izjavi, 

ki jo je televizij Al-Jazeera dal neimenovani vir, neidentificirani glas, ki se je izdajal za bin 

Ladna, trdi, da napadov ni načrtoval, niti ni zanje vedel, ameriška vojska pa je pozneje 

v Afganistanu našla posnetek, iz katerega se da sklepati, da bin Laden priznava, da je 

napade načrtoval. Osama bin Laden je od takrat že večkrat prevzel odgovornost za napade. 

Napadi 11. septembra so bili v skladu z bojem Al Kaide proti ZDA, ki se je manifestiral z 

njihovo vlogo v prejšnjih napadih na ameriške objekte, kot so na primer bombardiranje 

ameriškega veleposlaništva v Keniji leta 1998 in bombardiranje USS Cole vojaške ladje v 

Jemnu (GPO Access, 2007). 

 

Naslednji svetovno znani napad je teroristični napad v Londonu. Sedmega julija 2005 so v 

zgodnjih jutranjih urah v Londonu odjeknile številne eksplozije. Tri bombe so odjeknile ob 

8.50 po lokalnem času na treh postajah podzemne železnice, četrta pa je eksplodirala na 

avtobusu ob 9.47. Pri tem je umrlo 52 potnikov in en samomorilec, ranjenih pa je bilo okoli 

700 ljudi. Približno 30 odstotkov umrlih je bilo tujcev. Za razliko od prejšnjih terorističnih 

napadov tokrat ni šlo le za samomorilske napade, ampak za podtaknjene pakete na vlakih, 

razen na avtobusu, kjer se je razstrelil samomorilski napadalec. Vse med seboj sočasno 

povezane eksplozije so bile nastavljene tako, da so povzročile čim več žrtev in panike med 

prebivalstvom. Prav ta taktična povezava pa nakazuje, da je zagotovo krivec za napade Al 

Kaida, ki je tudi prevzela krivdo za napade. Napadla naj bi evropska podružnica  Al Kaide, 

ki se je poimenovala »Tajna skupina Al Kaidinega džihada v Evropi«. V izjavi je skupina 

povedala, da so večkrat opozorili britanske oblasti in Britance (Official Documents UK, 

2006). 

 

Napad na madridsko železnico leta 2004 velja za največji teroristični napad v Evropi po 

decembru 1988, ko je eksplozija na letalu nad škotskim Lockerbiejem terjala 270 življenj. 

V desetih eksplozijah na štirih vlakih, ki so odjeknile na železniških postajah v Madridu, je 

umrlo 191 oseb, več kot 1700 je bilo ranjenih. Napade je izvedla islamska bojna skupina, 

sestavljena iz priseljencev arabskega porekla, večinoma preprodajalcev drog in drugih 

manjših kriminalcev, ki so se spreobrnili v skrajni islam. Preiskava je pokazala, da je bila 

celica povezana s teroristično mrežo Al Kaida, vendar pa ni delovala po njenem 
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neposrednem ukazu in je Al Kaida tudi ni financirala. Za napad so obtožili 28 ljudi, ki so 

sodelovali v napadih, ali pa so bili zanje sokrivi. Nekaj dni po dogodku so bila organizirana 

velika zborovanja v znak protesta proti takim napadom (Rabrenović, 2009). 

 

6.1.2 Hamas 

 

Hamas je skrajšano ime za gibanje Harakatal-Muqawamaal-Islamiyya (v prevodu bi to 

pomenilo »Islamsko odporniško gibanje«). Gre za svojevrstno »odporniško in džihad 

gibanje«, kot ga je v enem izmed intervjujev označil Abdel Aziz al-Rantisi, po smrti 

ustanovitelja šejka Jasina eden glavnih voditeljev Hamasa. Z geslom »Alah je njegov cilj, 

Prerok je njegov vzornik, Koran je njegova ustava, džihad je njegova pot in smrt za Alaha 

je njegova najbolj vdana želja,« se je pojavilo v času prve palestinske intifade, in sicer kot 

bojevniško krilo Muslimanskih bratov v Palestini. 

 

Hamas je nastal kot alternativa Palestinski osvobodilni organizaciji (PLO), ki ji ne priznava 

statusa edinega legitimnega predstavnika palestinskega ljudstva, prav tako pa se ne strinja 

z njenim sekularnim nacionalizmom in s političnimi programi. V nasprotju z njo je Hamas v 

središče svojega programa postavil narodne vrednote in idejo o nenehnem oboroženem 

boju proti Izraelu. Palestinska država, kakršno si je predstavljal Hamas, bo nastala s sveto 

vojno (džihadom), vključevala bo vso Palestino in implementirala islamsko pravo (sharijo). 

 

Hamas ima močno versko zaledje (to je mogoče razbrati že iz imena), poleg tega pa 

poskuša nove člane in finančna sredstva pridobivati prek džamij. Pri Hamasu gre za 

posebno vrsto religijskega prebujanja, ki je močno  povezano z nacionalnim bojem proti 

okupatorjem, a je hkrati ujeto v mreže domačih in mednarodnih političnih dogajanj. 

 

Glavni cilj gibanja, ki izrecno temelji na islamu, je uničenje »okupatorjev« in vzpostavitev 

islamske palestinske države in družbe. Gibanje je tako džihad podredilo svojim političnim 

načrtom, politika kontroliranega nasilja pa je postala glavni element Hamasove politične 

strategije (Mishal in Sela, 2000). 

 

Ustanovitelj in duhovni vodja Hamasa je bil verski klerikalec in duhovni učitelj Ahmed 

Jasin. Izraelski predsednik vlade Ariel Sharon je Jasina označil kot »vodilnega duha 

palestinskega terorizma« in »množičnega morilca«. Izraelska vlada je nekajkrat izjavila, da 

je Jasin odgovoren za številne teroristične napade, kjer je veliko žrtev civilistov. 

Obtožujejo ga vpletenosti v načrtovanju in vodenju terorističnih napadov, ki jih je izvedel 
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Hamas. Jasin je osebno odobril izstrelitev Qassamovih raket nad izraelskimi mesti in 

civilisti. Iz njegovih intervjujev je očitno, da spodbuja oborožen boj z Izraelom. BBC je 

strogo označil Jasina kot silno inspiracijo za mlade Palestince, ki so razočarani nad 

življenjem in nimajo nikakršne vizije. Lahko bi rekli, da je Jasinov zaščitni znak duhovnosti 

močno ideološki in čustveni napoj, ki spodbuja islamski terorizem. Jasin je označil 

samomorilski terorizem kot versko obveznost. Umrl je v raketnem napadu Izraelcev leta 

2004, medtem ko je zapuščal molilnico (Jewish virtual library, 2004). 

 

Hamas je ena izmed najnevarnejših terorističnih organizacij na svetu. Odgovorni so za 

številne samomorilske bombne napade. Sto štirideset ljudi so Hamasovi bombni napadalci 

ubili v znani diskoteki v Tel Avivu 1. junija 2001. Restavracija v Jeruzalemu je bila mesec 

pozneje naslednja tarča pripadnikov Hamasa. Eden izmed tovrstnih napadov je tudi napad 

na dva avtobusa v Beršebi na jugu Izraela septembra 2004. V napadu je umrlo 16 ljudi. 

Leto po tem napadu je spet s pomočjo samomorilskega napadalca odjeknila eksplozija v 

istem kraju. Čeprav je za ta napad prevzela odgovornost skrajna teroristična skupina 

Islamski džihad, je znano, da Hamas sodeluje s to skupino, predvsem pa podpira tovrstne 

napade na Izrael. Po nekaterih podatkih je Hamas odgovoren za več kot 500 žrtev v 350 

terorističnih napadih od leta 1993 (Žurga, 2010). 

 

 

6.2 Krščanstvo in terorizem 

 

Nekaterim ljudem se mogoče zdi presenetljivo, da so bila nekatera teroristična dejanja 

storjena v imenu krščanske vere. Tudi krščanstvo ima nasilno stran, saj so nasilni konflikti 

orisani tako v Stari kot v Novi zavezi. Ekstremizem v imenu krščanske vere je viden 

predvsem v terorističnih dejanjih zoper splav (ubijanje zdravnikov, ki delajo abortuse, in 

napadi na klinike, kjer jih izvajajo) ter napadih na homoseksualce in njihove somišljenike 

(Kincl, 2009). 

 

Krščanski terorizem lahko definiramo kot verski terorizem ene skupine ljudi, na podlagi 

preveč »direktnega« dojemanja Biblije in njenih naukov ter ostalih elementov krščanstva. 

Z vidika krščanskega terorizma Biblija in ostali »nauki« krščanstva dajejo podlago za 

nasilno udejstvovanje. Najbolj znane krščanske teroristične organizacije so 

»Narodnoosvobodilna« fronta Tripure, Nagalandski nacional-socialistični svet, IRA, Ruska 

»nacionalna« enotnost, Gospodova odporniška vojska v Ugandi in ameriški Ku-klux-klan, 

Božja vojska, Krščanska identiteta (Al-Khattar, 2003). 
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Za razliko od islama in judaizma zgodnje krščanstvo ni bilo povezano s podtalnimi 

organizacijami in je bilo posledično manj prikrito in bolje dokumentirano. Temelj večine 

krščanskih organizacij je posebna interpretacija Biblije glede nasilnih (terorističnih) 

dejanj, ki vključuje antisemitska, antičrnska gibanja in gibanja proti splavu. Temeljno 

prepričanje desničarskih ekstremistov je superiornost bele rase in s tem manjvrednost 

črncev, nebelcev in Židov v rasnem, duhovnem in fizičnem smislu (RTV SLO, 2011). 

 

Značilnost krščanske filozofije je verovanje, da mora biti Božji zakon na Zemlji ponovno 

vzpostavljen za Jezusovo vrnitev. Bela rasa mora spet prevladati, da bi s tem porazila 

»Satanske sile« in Žide, ki nadzirajo svetovne vlade in ZDA. Krščanski ekstremisti 

zagovarjajo nasilje nad Židi in manjšinami, ker to niso ljudje in zato ni moralnih sankcij za 

njihovo uničenje (Bajrić, 2006). 

 

6.2.1 Anders Behring Breivik 

 

Anders Behring Breivik je desničarski skrajnež in krščanski ekstremist, ki je 22. julija 2011 

v Oslu in na otoku Utoya izvedel enega izmed najbolj groznih individualnih napadov v 

zgodovini in ubil 77 ljudi, večinoma mlade. Zločin je načrtoval devet let. Šest ur pred 

pokolom je na You tube-u objavil propagandni film in zapustil manifest s 1516 stranmi, v 

katerem pojasnjuje plan in idejo, kako naj bi Evropa do leta 2083 spet postala etnično 

čista.  

 

Pojasnil je tudi, da je član templjarske organizacije, ki se bori za »blagor belih«. 

Breivik sam sebe v manifestu opisuje tudi kot »pravega evropskega junaka«, »branitelja 

krščanstva« in »največjega borca za evropski kulturni konservatizem po letu 1950«. Breivik 

je bivši član Progresivne stranke, ki zagovarja liberalne, konservativne in desničarsko 

populistične poglede njenega podmladka (RTV SLO, 2011). 

 

V svojem manifestu sam sebe opisuje kot »zmerno vernega« protestanta, ki podpira 

»reformacijo protestantizma, ki bi vodila v njegovo absorpcijo v katolicizem«.  V manifestu 

natančno opisuje svoje verske nazore: »Biblija nas uči, da smo zdaj vsi dobri Kristusovi 

vojščaki. Če želimo biti temu zvesti ali ne, vendarle živimo v vojnih razmerah, ki so 

posledica prekletstva Adama in Eve, ki še vedno polno deluje na zemlji. Vsakodnevne 

novice to brez dvoma dokazujejo. Vsak kristjan mora zdaj sam pri sebi odločiti o tem. Mora 

se ali naučiti, kako se postaviti pokonci s pomočjo našega Gospoda in Odrešenika ter 
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spoznati, kako postati pravi bojevnik za Gospoda, ali pa lahko še naprej tišči svojo glavo v 

pesek, ko ga zatirajo drug za drugim. Izbira je njegova(RTV SLO, 2011). 

 

6.2.2 Ku-klux-klan 

 

Ku-klux-klan je najbolj znana teroristična organizacija v Ameriki, ustanovljena leta 1866. 

Sestavljena je bila iz poražencev konfederacijske vojske, ki so se zavzemali za preprečitev 

osamosvajanja takratnih temnopoltih sužnjev. Po novem prerodu klana  leta 1915 se 

klanovci niso borili le proti temnopoltim prebivalcem, temveč tudi proti Židom (po njihovi 

naselitvi na ameriška tla) in vsem ostalim, ki niso bili »čisti Američani«. Verjeli so  v 

prirojeno manjvrednost  črncev. Oblečeni v bele kute s koničastimi kapucami so 

kukluksklanovci terorizirali črne prebivalce. Tako so jih hoteli odvrniti od tega, da bi volili 

in s tem uveljavljali politične pravice. Včasih pa ni ostalo le pri zatiranju, temveč so jih 

pretepali, pohabljali ali celo morili. Te »dejavnosti« so člani klana opravičevali z nujnimi 

merili za zaščito bele nadvlade in nedotakljivost belih žensk (Howard, 1994). 

 

Bili so izrecno krščanska teroristična organizacija z namenom, da se ponovno vzpostavijo 

protestantsko-krščanske vrednote v Ameriki in težnja po verovanju, da je bil Jezus Kristus 

prvi član te organizacije. Križev niso zažigali le zaradi zastraševanja ciljnega prebivalstva, 

marveč so s tem tudi izkazovali spoštovanje do Jezusa in ga tudi častili. V 20. stoletju so 

člani skrajnih skupin, kot so »Army of God« začeli z napadi na ameriške zdravnike in 

poslopja, kjer so opravljali abortuse. V tistem času se je pojavilo veliko število 

ekstremistično nagnjenih posameznikov in skupin, kot je npr. »Concerned Christians«, ki so 

bili izgnani iz Izraela zaradi suma načrtovanja napadov nad sveta mesta v Jeruzalemu 

konec leta 1999, saj so verjeli, da jih njihova smrt vodi v nebesa (Al Khattar, 2003). 

 

6.2.3 Papež Benedikt XVI. o terorizmu 

 

Za bivšega papeža je bil terorizem eno izmed najbolj brutalnih oblik nasilja. Govoril je, da 

se je sodobni terorizem spremenil v mrežo politične krivice z napredno tehnologijo in 

velikanskimi finančnimi sredstvi. Ti zločini prestopajo mejo moralnosti, ki se je postopoma 

oblikovala skozi civilizacijo. Dejal je, da bo svet izpostavljen novi obliki barbarstva, če 

religije ne bodo sodelovale pri njegovi odpravi. 
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Terorizem je kruta in perverzna odločitev, ki kaže vso zaničljivost do sakralnega življenja 

in spodkopava temelje civilne družbe. Tisti, ki načrtujejo in izvajajo napade, očitno želijo 

zastrupiti naše odnose, pri nasprotovanju izgradnji našega skupnega miru in življenja pa ne 

izbirajo sredstev, je poudaril v nekem nagovoru (Catholic News Service, 2012). 

 

Kot njegov predhodnik Janez Pavel II. je tudi Benedikt XVI. priznal, da so v zgodovini 

nasilje v imenu vere povzročali tudi kristjani. Dejal je, da je terorizem pogosto versko 

motiviran in da se prav z verskim značajem napadov upravičujejo neusmiljene krutosti, za 

katere je menil, da lahko zaobidejo moralna pravila na račun »dobrega«, za katero si je 

prizadeval. Vera pogostokrat v njihovem primeru ne služi miru, temveč upravičevanju 

nasilja (RTV SLO, 2011). 

 

6.3 Judaizem in terorizem 

 

Terorizem je že od nekdaj povezan z verskim uporništvom. Prvi takšni verski organizaciji 

sta bili Zeloti in Sicari, ki sta delovali v letih 66—73 n.št. Bojevali sta se proti rimski 

okupaciji v Palestini, kjer so izvedli nekaj terorističnih dejanj v imenu Judaizma. Z umori 

so hoteli odvrniti sodelovanje uglednejših Židov z okupatorji in želeli pokazati, da je 

okupacija le začasna in se jo da odpraviti z orožjem. Sicari se niso obdržali dolgo časa, 

vendar je bil njihov učinek na židovsko skupnost opažen poznejša obdobja pred 

ustanovitvijo države Izrael. Postali so zgled za mnoge moderne židovske teroristične 

skupine. Danes bi jih nekateri imeli za borce za svobodo (cilj je bil izgnati Rimljane iz 

Palestine), nekateri pa za teroriste (ker so pobijali predvsem znane osebnosti tedanje 

družbe in so za reševanje sporov uporabljali nasilje). Končalo se je ravno nasprotno, kot so 

si zamislili. Sicari sicer Rimljanov niso pregnali s svojimi zakrivljenimi noži, pustili pa so 

nam eno zgodnjih pričevanj o terorizmu. Pri njihovem delovanju je mogoče zaznati tudi 

socialne prvine, ker so bili njihovi napadi usmerjeni tudi na posojevalce denarja (Bajrić, 

2006). 

 

Prvo polovico 20. stoletja je zaznamoval začetek modernega židovskega terorizma z 

organizacijo Irgun, ki se je v Palestini s terorističnimi sredstvi borila proti britanskim silam, 

vse dokler niso dosegli neodvisnosti. Leta 1968 je bila ustanovljena Židovska obrambna 

zveza (Jewish Defence League, JDL), katere cilj je bil preprečevati Arabcem in Nežidom 

napade na Žide in njihove interese (Bajrić, 2006). 
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Judi obsojajo napade na muslimane v Hebronu in imajo takšne incidente za teroristična 

dejanja. Veliko Judov trdi, da je v pogledu vere to dejanje neopravičljivo. Kljub temu pa 

verski voditelji ne izključujejo dejstva, da lahko judaizem upravičuje uporabo nasilja v 

posebnih primerih, kakršni so samoobramba (obramba ozemlja, ki naj bi po Bibliji 

pripadalo Izraelcem), »pravična vojna« (napadi na muslimane v mošejah) ali upor proti 

okupatorjevemu zatiranju. Skratka, v primerih, ko gre za reševanje življenj, je nasilje 

opravičljivo. Napačna razlaga vere je prava motivacija židovskim teroristom, da z orožjem 

uveljavljajo svoje versko prepričanje, ki pomeni izgon vseh Arabcev iz Izraela, s čimer bi 

se osnovala čista judovska država in nadzor nad njo. Verska ideja, ki stoji za tem ciljem, 

je, da Nežidi ne bi smeli nadzorovati niti delčka izraelske zemlje. Za doseganje cilja se 

poslužujejo nasilja, ki naj bi ustrahovalo Arabce, da posledično zapustijo deželo (Bajrić, 

2006). 

 

6.3.1 Izraelsko-palestinski spor 

 

Glavni razlog izraelsko-palestinskega spora je boj za teritorij, ki ga tako Izraelci kakor tudi 

Palestinci občutijo kot svoj nacionalni teritorij. Judje so to področje naseljevali že v 

antiki, vendar so se bili pozneje prisiljeni izseliti zaradi vojn in osvajanj. V prvem stoletju 

pred našim štetjem so na to območje prišli Rimljani in ga poimenovali Palestina. Del 

judovskega prebivalstva je takrat sprejel krščanstvo, večina pa se ga je izselila. V 7. 

stoletju so Palestino naselili Arabci, ki so do druge polovice 20. stoletja sestavljali večino 

prebivalstva. 

 

V 19. stoletju prihaja med evropskimi Judi do oživitve nacionalne identitete, želje po 

emancipaciji in vrnitvijo v Izrael. Tako je nastalo gibanje, imenovano sionizem (formalni 

ustanovitelj je bil Theodor Hertzl). Gibanje je dobilo ime po hribu, na katerem se je 

nahajal Jeruzalemski hram (Zion). Cilj gibanja je bilo združitev Judov v diaspori in njihova 

vrnitev v Palestino, kar jim tudi uspe z osnovanjem države Izrael. Že v 19. stoletju je prišlo 

do povečanih migracijskih tokov evropskih Judov v Izrael. Pred začetkom prve svetovne 

vojne je Palestina imela okoli 700 tisoč prebivalcev, od tega 90 odstotkov Arabcev. Pred 

koncem vojne je Velika Britanija postala mandatar na tem območju z nalogo, da osnuje 

judovski nacionalni teritorij. S priseljevanjem Judov se je začela nestrpnost med tema 

dvema narodoma (Bickerton, 2007). 

 

Leta 1947 je bilo z resolucijo Združenih narodov to področje deljeno na arabsko in 

judovsko državo, Jeruzalem pa je spadal pod mednarodno upravo. Judje so odločbo ZN 
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sprejeli, Arabci pa zavrnili. V tem času je bilo približno 600 tisoč Judov in 1,2 milijona 

Arabcev. Jasno je bilo, da ta plan ne bo uspel, saj je arabski teritorij ločeval tisti del 

Judov, ki so živeli v Jeruzalemu od njihove matične zemlje, a antagonizem med njima je 

bil močno izražen. Tudi sosedje arabske države (Jordan in Sirija) so imele pretenzije na 

dele arabskega in judovskega teritorija. Spori so postajali čedalje pogostejši, akumulacijo 

pa so doživeli leta 1948, ko so Judje razglasili svojo državo Izrael. 

 

Na novo razglašena država ni imela odrejene meje, kljub temu pa je hitro dobila 

mednarodno priznanje. Začela se je prva arabsko-izraelska vojna, v kateri so sodelovale 

arabske države na eni strani (Egipt, Palestina, Libanon, Sirija, Irak) in Judje na drugi. Po 

koncu vojne je bil dosežen dogovor med Izraelom in Egiptom, Libanonom, Jordanom in 

Sirijo, s katerim si je Izrael namesto takratnih 50 odstotkov prilastil 75 odstotkov teritorija 

nekdanje Palestine. Večji del preostalega teritorija je okupirala Jordanija, ki si je tudi to 

območje (znano kot Zahodna obala) priključila leta 1950. Območje Gaze, ki se nahaja ob 

egiptovsko-izraelsko meji, je ostalo pod egiptovsko okupacijo. Te meje se niso menjale do 

šestdnevne vojne leta 1967. Po šestdnevnem boju so Izraelci osvojili Gazo, Sinajski 

polotok, arabski del vzhodnega Jeruzalema, Zahodno obalo in Golansko planoto. Na 

okupiranem teritorije je živelo okoli 1,5 milijona arabskega prebivalstva. Večina arabskega 

prebivalstva se je z območja, kjer so vladali Izraelci, izselila v sosednje arabske države. 

Tako je Izrael v tej vojni osvojil dodatnih 20.700  km2. Leta 1973 je prišlo do tako 

imenovane jomkipurske vojne, ko so arabske države napadle Izrael. Rezultat tega spopada 

je bil, da je nobena stran ni zmagala. Izraelu pa so ostala palestinska ozemlja, ki jih je 

osvojil v šestdnevni vojni (Rabinovich, 2011). 

 

Palestinci so se čedalje močneje zavedali, da si bodo morali pomagati sami. Arabske 

države, ki so se oklicale za varuhe palestinskega naroda, so v glavnem zasledovale lastne 

cilje. Poleg tega pa so bile v vseh spopadih z izraelsko državo neuspešne. Tako so leta 1960 

Palestinci ustanovili svoje organizacije, ki so se začele boriti proti izraelski državi. Njihovo 

edino orožje so bili teroristični napadi. Dolgo časa je bila vodilna palestinska organizacija 

Palestinska osvobodilna organizacija (PLO), ki jo je ustanovil Jaser Arafat in bil njen 

dolgoletni vodja, pod vplivom islamskih fundamentalistov, ki so prišli na oblast v Iranu v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja, pa so nastale še druge organizacije, kot sta Hamas 

in Fatah. 

 

PLO je počasi iz čiste teroristične organizacije postal politični subjekt, ki je sedel za 

pogajalsko mizo z Izraelom in z njim sklenil mir v Camp Davidu, s katerim je privolil v 
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priznanje samostojne izraelske države. Nove skupine pa ne priznavajo obstoja Izraela. 

Zanje sporazum iz Camp Davida ne velja in mu napovedujejo boj na življenje in smrt. 

Zaradi svojih islamističnih idej, predvsem pa socialne note, so postale za Palestince 

pomembnejše od PLO.  

 

Konec 20. stoletja je bilo na okupiranih palestinskih ozemljih več množičnih vstaj — 

intifad. Za zadnje desetletje 20. stoletja je značilno tudi to, da je bilo v njem mnogo 

poskusov za miroljubno rešitev izraelsko–palestinskega spora, vendar noben ni bil uspešen. 

Židovski lobi, predvsem v ZDA, je premočan in blokira vsak sporazum, ki ne ustreza 

interesom Izraela (Bickerton, 2007). 
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7 Zaključek 
 

7.1 Verifikacija hipotez 

 

 

• Zaradi napačnih interpretacij Korana naj bi islam nagovarjal k terorističnim 

dejanjem.  

 

 

Postavljeno hipotezo zavračam. Ugotovil sem, da nobena religija ne spodbuja svojih 

vernikov, naj storijo kaj slabega soljudem zaradi tega, ker so druge vere. To velja tudi za 

islam, čeprav nekateri na podlagi nekaterih sur trdijo, da Koran vernike spodbuja k nasilju 

in da so v boju proti sovražnikom islama dovoljena vsa sredstva, tudi terorizem.  

 

Koran kot islamska sveta knjiga nima natančno določenih pravil, kako ga pravilno brati in 

ga tolmačiti. To je po svoje tudi razumljivo, saj je bil napisan v čisto drugačnih časih. Svet 

pa se je medtem temeljito spremenil. Te nejasnosti pa izkoriščajo islamski ekstremisti, ki 

se borijo proti modernizaciji islama, predvsem pa vplivu zahodne civilizacije na islamski 

svet. Tako si lahko besedo džihad, ki je islamskim ekstremistom podlaga za opravičevanje 

terorizma, tolmačimo na dva načina. V prvotnem pomenu naj bi džihad predstavljal 

notranji boj proti čustvom in negativnim instinktom, ki muslimane oddaljujejo od boga. 

Islamski ekstremisti pa si džihad razlagajo kot vojno napoved proti nevernikom, predvsem 

pa proti vsemu, kar ni po njihovem mnenju v skladu s Koranom. Za džihad lahko rečemo, 

da je postal sredstvo za manipulacijo. Džihad obljublja vsem vernikom, da bodo prišli v 

nebesa. In kaj je lažjega, kot ljudem, posebno tistim, ki živijo v pomanjkanju, ponuditi 

nebesa, če se bodo žrtvovali za islam? Za džihadom pa je skrit glavni cilj islamskih 

ekstremistov, to je ustanovitev sekularne islamske države, v kateri bi vladalo šeriatsko 

pravo in v kateri bi bile prepovedane vse »razvade« zahodne civilizacije. 

 

• Razširjeno je prepričanje, da so teroristi večinoma pripadniki islamske vere. 

 

S to hipotezo se strinjam. Nobena religija ni teroristična, zato je povezovanje islama s 

terorizmom zgrešeno. V želji, da bi našel pravilen odgovor na to hipotezo, sem se odločil, 

da bom izdelal anketo za ljudi različnih starosti. Rezultati ankete so bili približno takšni, 

kakor sem tudi pričakoval. Iz ankete, in kakor opažam vsak dan, se vidi, da veliko ljudi 

trdi, da so teroristi večinoma muslimani. Po terorističnemu napadu 11. septembra 2001, ko 
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je islam postal glavna tarča zahodnega imperializma, se je izoblikoval izrek: »Niso vsi 

muslimani teroristi, so pa vsi teroristi muslimani.« Na mojo anketo je skoraj 40 odstotkov 

ljudi odgovorilo, da izrek drži. Zelo me je presenetila ugotovitev, koliko ljudje vedo 

oziroma ne vedo o terorizmu in islamu. Europol je leta 2009 v svojem letnem poročilu o 

terorizmu in terorističnih grožnjah navedel, da so 99,74 odstotka terorističnih napadov 

izvedle teroristične organizacije, skupine in posamezniki, ki niti malo niso povezani z 

islamom in muslimani. 

 

Zato si upam trditi, da so za napačno predstavo o islamu največji krivec mediji, kar lahko 

potrdim tudi z rezultati ankete. Muslimani se upravičeno pritožujejo, kadar mediji 

poročajo o terorističnih gibanjih in dejanjih kot islamskih, in se sprašujejo, zakaj 

potemtakem ne označujejo npr. baskovskih ali irskih teroristov za krščanske teroriste.  Eno 

najmočnejših orožij za ustvarjanje predsodkov so mediji. Mediji na Zahodu (sem uvrščamo 

tudi Slovenijo) omenjajo islam samo v novicah, ki so povezane z vojnami, begunskimi 

katastrofami, prisilnimi porokami, uboji iz časti in podobno. Na podlagi takšnega poročanja 

si večina ljudi hitro ustvari slab vtis o islamu. 

 

• Verski vodje spodbujajo razmah sodobnega terorizma. 

 

Z gornjo hipotezo se le deloma strinjam. Tako kot ne bi smeli vseh muslimanov označevati 

za teroriste, tudi ne bi smeli trditi, da vsi verski vodje spodbujajo terorizem. V 

diplomskem delu sem izpostavil tri vodje: Osamo bin Ladna in Ahmeda Jasina, ki sta že 

pokojna, in bivšega papeža Benedikta XVI.    

 

Papež Benedikt XVI je močno obsojal terorizem. Trdil je, da terorizem ni prava narava 

religije, temveč ravno nasprotno — njeno popačenje, ki vodi v uničenje religije. Drugače 

pa sta mislila bin Laden in Jasin, ki se nista imela za terorista. Menila sta, da sta borca za 

blagor islama in muslimanov. Oba sta bila izjemna duhovna učitelja in sta ljudem pridigala 

modificirano islamsko vero in jim razlagala, da sta za njihove krivice in bedo kriva 

kapitalizem in zahodna civilizacija. Obljubljala sta jim nebesa, če se bodo žrtvovali za 

islam. Te ideje so pri ljudeh, ki so živeli v revščini in brez vsakih pravic, padle na plodna 

tla. Od tu naprej, da se je bil posameznik pripravljen žrtvovati za islam, pa je sledil samo 

še majhen korak. Posledice njune dejavnosti so znane: odmevni teroristični napadi, ki so 

pustili globoke posledice ne samo v družbi, temveč tudi v življenju številnih posameznikov, 

in to ne samo muslimanov. 
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7.2  Povzetek temeljnih ugotovitev 

 

V diplomskem delu sem proučeval in poskušal ugotoviti, kako vera vpliva na sodobni 

terorizem. Terorizem v sodobnem času nadomešča velike vojne. Verski terorizem spada 

med najbolj nevarne oblike terorizma, saj so verski teroristi pripravljeni za dosego svojih 

ciljev plačati z najvišjo ceno — svojim življenjem. Razvoj čedalje naprednejše tehnologije 

in orožja za množično uničevanje tudi pomaga postavljati verski terorizem vse bolj v 

ospredje.  

 

Za razliko od tradicionalnega terorizma je sodobni terorizem precej bolj podkrepljen z 

mediji, ki nam terorizem pravzaprav vsiljujejo v naš dom največkrat po televiziji, pa če 

nas to zanima ali ne. Teroristi si za ciljno tarčo ne izbirajo več natančno določenih oseb ali 

objektov, ampak napadajo kar nedolžno prebivalstvo. Z velikim številom smrtnih žrtev 

poskušajo spodbuditi ljudi po vsem svetu, da bi prisluhnili njihovim zahtevam. Danes je 

najbolj v ospredju islamski terorizem, ki temelji na fanatizmu, samouničevanju in »napačni 

interpretaciji« Korana. Značilen in najbolj odmeven primer te vrste terorizma je napad na 

WTC 9. septembra 2001. To je bil teroristični napad, ki je ljudi seznanil z resnostjo 

sodobnega terorizma in spremenil njihovo mnenje o muslimanih in islamskem svetu. Deveti 

september je razlog, da ob katerikoli omembi terorizma marsikdo najprej pomisli na 

prekritega Arabca s puško v roki in z bombami okoli pasu.  

 

Z diplomsko nalogo sem poskušal tudi dokazati, da niso vsi muslimani teroristi in da niso vsi 

teroristi muslimani. Verskega terorizma se ne poslužujejo le islamisti, ampak tudi 

ekstremisti iz krščanske, judovske  in drugih religij. Najodmevnejši teroristični napad, ki je 

bil tudi krščansko obarvan, se je zgodil nedavno na Norveškem, ko je Breivik najprej v Oslu 

aktiviral bombo in nato na otoku Utoya pobil 77 mladih ljudi. Teroristični napad nedvomno 

lahko imenujemo sodobni verski teroristični napad, saj se je storilec zavzemal za etnično 

čistost Evrope. V Evropi naj bi iztrebili muslimane, kar je ena od karakteristik sodobnega 

terorizma. O judovskem oz. izraelskem terorizmu se govori zelo malo. V diplomi sem kot 

judovski terorizem izpostavil izraelsko-palestinsko vojno, ki prav tako vsebuje verske 

elemente. V večini primerov se dejanja, ki bi jih lahko označili kot teroristična, skrivajo 

pod nazivi samoobramba, uničevanje teroristične infrastrukture palestinske strani, 

protiterorizem.  

 

»Religija lahko služi kot primarni motiv za politično nasilno vedenje, nekatere teroristične 

skupine pa izrabijo religijo za sekundarni motiv.« (Gus, 2003) 
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9 Priloge 
 

Anketni vprašalnik 

 

Sem Dario Babić, študent Fakultete za varnostne vede, in pišem diplomsko nalogo z 

naslovom Vloga vere pri pojavu sodobnih oblik terorizma. Z anketo mi boste pomagali 

potrditi ali zavreči hipotezo, da je razširjeno prepričanje: teroristi so večinoma pripadniki 

islamske vere. Anketa je anonimna, zato vas prosim, da na vprašanja odgovorite iskreno. 

Anketa je kratka, saj se boste z njo zamudili le tri minute.  

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem. 

 

1.Kaj je po vašem mnenju vzrok za terorizem? 

o Vera 
o Okolje 
o Kultura 
o Socialni položaj 
o Politika 

  

2. Katera vera ima po vašem mnenju največ vpliva na terorizem? 

o Islam 
o Krščanstvo 
o Judaizem 
o Ostalo 

 

3. Kakšno mnenje imate o muslimanski veri? 

o Pozitivno 
o Negativno 

 

 

4. Kako ste seznanjeni z islamsko vero? 

o Slabo 
o Dobro  

 

 

5. Ali imate kakšne stereotipe o muslimanih? 

o Da 
o Ne 
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6. Kakšno asociacijo dobite, ko slišite besedo musliman? 

o Pripadnik islamske vere 
o Terorist 
o Arabec 
o Teroristični napad septembra 2001 

 

7. Ali menite, da rek Niso vsi muslimani teroristi, so pa vsi teroristi muslimani, drži? 

o Da 
o Ne  

 

8. Ali bi imeli občutek ogroženosti, če bi bil poleg vas na letalu tradicionalno oblečen 
musliman? 

o Da 
o Ne 

 

9. Kdo je najbolj vplival na vaše mnenje o muslimanih? Označite naslednje možnosti od 1 

do 5, pri čemer ima 1 najmanj vpliva in 5 največ. 

o Mediji 
o Politika  
o Starši 
o Šola 
o Religija 

 

10. Ali menite, da so vam mediji vsilili mnenje o muslimanih ob terorističnih napadih? 

o Da 
o Ne 
o Name niso vplivali mediji 

 

11. Ali za teroristični napad 11. septembra 2001 krivite islam? 

o Da 
o Ne 

 

12. Ali se je vaše mnenje po terorističnem napadu 9/11 o muslimanih spremenilo? 

o Da 
o Ne  
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Rezultati ankete 

 

Anketo sem izvajal februarja 2013. Izdelal sem 100 anketnih vprašalnikov in jih razdelil 

staršem, prijateljem, znancem in sošolcem različnih starosti. Na anketo mi je odgovorilo 

75 ljudi, ki so odgovorili: 

 

1.Kaj je po vašem mnenju vzrok za terorizem? 

Razlog Odgovori Delež v % 
Vera 30 40 % 
Okolje 10 13 % 
Kultura 4 5 % 
Socialni položaj 12 16 % 
Politika 19 25 % 
Skupaj 75 100 % 
 

 

2. Katera vera ima po vašem mnenju največ vpliva na terorizem? 

Vera Odgovori Delež v % 
Islam 48 64 % 
Krščanstvo 12 16 % 
Judaizem 10 13 % 
Ostalo 5 7 % 
Skupaj 75 100 % 
 

3. Kakšno mnenje imate o muslimanski veri? 

Mnenje Odgovori Delež v % 
Pozitivno 36 48 % 
Negativno 39 52 % 
Skupaj 75 100 % 
 

4. Kako ste seznanjeni z islamsko vero? 

 

Seznanjenost z vero Odgovori Delež v % 
Dobro 31 41 % 
Slabo 44 59 % 
Skupaj 75 100 % 
 

5. Ali imate kakšne stereotipe o muslimanih? 

Stereotipi Odgovori Delež v % 
Da 28 37 % 
Ne 47 63 % 

Skupaj 75 100 % 
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6. Kakšno asociacijo dobite, ko slišite besedo musliman? 

Asociacija Odgovori Delež v % 
Pripadnik islamske vere 52 69 % 
Terorist 5 7 % 
Arabec 17 23 % 
Teroristični napad 9/11 1 1 % 
Skupaj 75 100 % 
 

 

7. Ali menite, da rek Niso vsi muslimani teroristi, so pa vsi teroristi muslimani, drži? 

Ali drži rek? Odgovori Delež v % 
Da 28 37 % 
Ne 47 63 % 
Skupaj 75 100 % 
 

 

8. Ali bi imeli občutek, da ste ogroženi, če bi bil poleg vas na letalu tradicionalno oblečeni 
musliman? 

Občutek ogroženosti Odgovori Delež v % 
Da 23 31 % 
Ne 52 69 % 
Skupaj 75 100 % 
 

9. Kdo najbolj vpliva na vaše mnenje o muslimanih? 

Vpliv Odgovori Delež v % 
Mediji 46 61 % 
Starši 6 8 % 
Šola 2 3 % 
Politika 17 23 % 
Religija 4 5 % 

Skupaj 75 100 % 
 

11. Ali za teroristični napad 11. septembra 2001 krivite islam? 

Krivda islama odgovori Delež v % 
Ne 49 65 % 
Da 26 35 % 
Skupaj 75 100 % 
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12. Ali se je vaše mnenje po terorističnem napadu 11.septembra o muslimanih spremenilo? 

Sprememba mnenja Odgovori Delež v % 
Ne 47 63 % 
Da 28 37 % 

Skupaj 75 100 % 
 


