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POVZETEK
Evropa in Zahod se danes (bolj kot kadarkoli) soočata z grožnjo terorizma. Teroristični
napadi, za katere odgovornost sprejema razmeroma nova, skrajna skupina Islamska
država, so v prebivalcih Evrope in Zahoda zasejali strah. Vojne intervencije v Siriji in
posledično prihod velikega števila beguncev, varnost Evrope še posebej slabijo. Člani
skupine Islamska država svoja dejanja opravičujejo z odhodom v raj, z razlago, da religija
islama nalaga vsem muslimanom, da se morajo boriti proti nevernikom oziroma
nemuslimanom. Magistrsko delo zato obravnava vpliv religije na teroristična dejanja,
nastanek islamskega fundamentalizma in nekaterih skrajnih islamskih skupin.
Poleg terorizma je v številnih državah prisotno tudi politično nasilje. Ustrahovanje
nasprotnikov in atentati nanje nam kažejo, kako pomembna je za posameznike ohranitev
oblasti. Politično nasilje vzbuja pozornost tako splošne kot strokovne javnosti. Ustvarjalci
in nosilci političnega procesa manifestirajo upor političnega mišljenja do stopnje nasilja.
Takšno nasilje se lahko izvaja v razponu od verbalnega pa vse do likvidacije nasprotnika.
V demokratičnem sistemu politično nasilje vlado vedno postavlja pred dva izziva, in sicer
glede odgovornosti za izbruh nasilja in po katerih sredstvih je pripravljena poseči za
njegovo zatrtje. Akterji političnega nasilja povzročajo številne smrtne žrtve, uničevanje
naravnih virov in divjine ter produktivnega fizičnega kapitala. Ko se enkrat vname,
postane takšno nasilje neposreden vzrok za neizmerno trpljenje ljudi, izgube življenj ter
tudi ogromnega gospodarskega upada in politične nestabilnosti.
Ključne besede: islam, islamski fundamentalizem, politično nasilje, religija, terorizem,
Evropa.
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SUMMARY
Islam and political violence
Europe and the West have been facing the threat of terrorism today more than in any
historical period. Terrorist attacks that a new, extremist group Islamic state is responsible
for, have been causing fear in the population of Europe and the West. War interventions
in Syria and consequentially the arrival of a large number of refugees, weaken the
security of Europe. Members of the group Islamic state, excuse their actions with their
afterlife departure to paradise, with an explanation that the religion of Islam orders all
Muslims to fight against non-believers (infidels) or non-Muslims. The master's thesis
explains the influence of religion to terrorist acts, the origin of Islamic fundamentalism,
and some extreme Islamic groups.
Besides terrorism, there is political violence present in numerous states. Intimidation of
the opponents and assassinations of them show, how important the preservation of
authority is. Political violence causes attention of general and expert public. The creators
and holders of political process manifest the resistance of political thinking to the level of
violence. There are always two challenges in the democratic system in front of a
government facing the political violence: responsibility for the outbreak of it and which
assets the government is prepared to use to suppress it. Actors of political violence cause
many casualties, destruction of natural resources and wilderness as well as productive
physical capital. Such violence can, when once started, become a direct cause for
immense suffering of people, loss of life, and huge economic loss and political instability.
Keywords: Islam, Islamic fundamentalism, political violence, religion, terrorism, Europe.

vi

KAZALO
IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA ............................................................. iii
POVZETEK ................................................................................................................. v
SUMMARY ................................................................................................................ vi
KAZALO PONAZORITEV ............................................................................................. ix
KAZALO SLIK ..................................................................................................... ix
KAZALO TABEL................................................................................................... ix
1

UVOD ................................................................................................................. 1

2

METODOLOŠKI NAČRT ........................................................................................ 4
2.1 CILJI IN NAMEN ANALIZE .............................................................................. 4
2.2 HIPOTEZE .................................................................................................... 5

3

TEORETIČNI DEL ................................................................................................ 6
3.1 KOLONIALIZEM IN POSTKOLONIALIZEM......................................................... 6
3.2 POSTKOLONIALIZEM IN BLIŽNJI VZHOD ........................................................ 8
3.3 ISLAM ........................................................................................................ 11
3.3.1

ZAČETKI ISLAMA KOT RELIGIJE ............................................................ 11

3.3.2

POLITIČNI ISLAM ................................................................................. 12

3.3.3

VPLIV RELIGIJE NA NASTANEK NASILJA ................................................ 14

3.4 ODNOS POJMOVANJA NASILJA V RAZLIČNIH RELIGIJAH DO KRŠČANSTVA ..... 17
3.5 ISLAMSKI FUNDAMENTALIZEM .................................................................... 19
3.5.1

ZGODOVINA NASTANKA FUNDAMENTALISTIČNIH GIBANJ....................... 22

3.5.2

RADIKALNI ISLAMIZEM......................................................................... 25

3.5.3

ZAHODNO POJMOVANJE ISLAMSKEGA FUNDAMENTALIZMA .................... 26

3.6 POJMOVANJE NASILJA IN TERORIZMA ......................................................... 30
3.6.1

VERSKI TERORIZEM ............................................................................. 31

3.6.2

NACIONALISTIČNI TERORIZEM ............................................................. 31

3.6.3

DRŽAVNI TERORIZEM........................................................................... 32

3.6.4

KORENINE TERORIZMA ........................................................................ 33

3.6.5

ODNOS ZAHODA DO TERORIZMA .......................................................... 35

3.7 POLITIČNO NASILJE ................................................................................... 37
3.7.1

DEFINICIJA IN VRSTE POLITIČNEGA NASILJA ........................................ 37

3.7.2

UČINKI POLITIČNEGA NASILJA ............................................................. 41

3.7.3

TERORIZEM IN POLITIČNO NASILJE ...................................................... 45

vii

3.8 MEDNARODNE RAZISKAVE NA PODROČJU ISLAMSKEGA FUNDAMENTALIZMA IN
POLITIČNEGA NASILJA ...................................................................................... 49
4

ANALITIČNI DEL ............................................................................................... 51
4.1 KORAN POBUDNIK NASILJA? ....................................................................... 51
4.2 RADIKALNE ISLAMSKE SKUPINE................................................................... 57
4.2.1

AL KAIDA ............................................................................................. 58

4.2.2

MUSLIMANSKA BRATOVŠČINA ............................................................... 61

4.2.3

ISLAMSKA DRŽAVA (ISIS) ..................................................................... 63

4.2.4

AFRIŠKA »BOKO HARAM« ..................................................................... 66

4.3 FENOMEN ARABSKE POMLADI V RAZLIČNIH DRŽAVAH SEVERNE AFRIKE ........ 73
4.3.1

ARABSKA POMLAD V TUNIZIJI ............................................................... 76

4.3.2

ARABSKA POMLAD V EGIPTU................................................................. 77

4.3.3

ARABSKA POMLAD V LIBIJI ................................................................... 79

4.3.4

ARABSKA POMLAD V SIRIJI ................................................................... 80

4.3.5

ARABSKA POMLAD V IRAKU .................................................................. 83

4.4 ISLAMSKI TERORIZEM NA BALKANU ............................................................. 85

5

4.4.1

PREBIVALCI BALKANA IN ISLAM ............................................................ 87

4.4.2

SODOBNE BALKANSKE VOJNE IN ISLAMSKI TEROR................................. 89

4.4.3

INFRASTRUKTURA ISLAMSKEGA TERORIZMA NA BALKANU ..................... 94

4.4.4

POLOŽAJ MUSLIMANOV V EVROPI ......................................................... 95

PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI ................................................ 101
5.1 PREVERITEV HIPOTEZ ............................................................................... 101
5.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI ........................................................... 102

6

ZAKLJUČEK ..................................................................................................... 104

LITERATURA IN VIRI .............................................................................................. 108

viii

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO SLIK
Slika 1: Konfliktni dogodki in število smrtnih primerov po četrtletjih, januar 2010–
december 2013, Severnoafriške države ...................................................................... 39
Slika 2: Teroristični napadi po državah (2007–2014) ................................................... 47
Slika 3: Teroristični napadi po skupinah ..................................................................... 69
Slika 4: Teroristični napadi na različne panoge poslovanja: 2014–2015 ......................... 70
Slika 5: Število terorističnih napadov glede na ciljne skupine ........................................ 70
Slika 6: Število napadov po letih od 1982-2015 ........................................................... 71
Slika 7: Število prosilcev za azil v EU (10 najbolj izpostavljenih držav)........................... 72
Slika 8: Prošnje za azil v Evropi, 2015 ........................................................................ 73
Slika 9: Število smrtnih žrtev sirskega konflikta po mesecih.......................................... 82
Slika 10: Velikost muslimanske populacije v evropskih državah .................................... 95
Slika 11: Pogled Evropejcev na muslimane ................................................................. 97
Slika 12: Karikatura preroka Mohameda ..................................................................... 99

KAZALO TABEL
Tabela 1: Tuji borci v Siriji in Iraku (po državah)......................................................... 65

ix

1 UVOD
Politično nasilje je prisotno skozi celotno zgodovino. Da sta življenje v družbi in položaj
človeka v družbenem sistemu prisotna skozi celotno zgodovino, lahko prepoznamo v
dejstvu, da se je s tem ukvarjal že Aristotel, ko je opredelil človeka kot družbeno in
politično bitje »zoon politikon«. Nasilje kot vzrok in posledica konflikta z oblastjo je glavni
bistveni element odnosa med posameznikom in državo. Politično nasilje in atentat, kot
njegova najekstremnejša oblika, vzbujata izjemno pozornost tako splošne kot strokovne
javnosti. Družba se že od nekdaj sooča s političnim spopadanjem in nasiljem. Ustvarjalci
in nosilci političnega procesa manifestirajo upor političnega mišljenja do stopnje nasilja.
V nizu spopadov, ki se odvijajo po vsem svetu se islam skozi gibanja in ideologijo odpora
identificira kot ena od strani v teh spopadih. To se kaže predvsem v državah, ki
nasprotujejo ameriški dominaciji nad ostalim delom sveta. Zdi se, kot da se ameriškoislamistični spopad širi po celem svetu. Na to kažejo predvsem lokacije eksplozij bomb, ki
jih sprožajo islamistične skupine. Napadi se dogajajo vse od New Yorka v ZDA, Madrida,
Londona in Pariza v Evropi do Bagdada, Sharm al-Sheika, Mumbaja in Indonezije.
Fenomen »politični islam« oziroma islamizem je postal dominantni model izražanja
muslimanske identitete v sodobnih muslimanskih in nemuslimanskih družbah. Politično
sfero karakterizira, kot temeljni družbeni resurs, borba za moč.
Številni dogodki v zadnjem času so vrgli slabo luč na islam kot religijo in na muslimane kot
pripadnike islama. Napadi na nedolžne ljudi s strani skrajnežev so v evropskem
prebivalstvu vzbudili odpor do muslimanov. Začeli smo posploševati vse pripadnike
islamske vere, predvsem tiste, ki prihajajo iz držav Severne Afrike. Ravno te države pa so
doživljale v prejšnjem stoletju invazijo tujih kolonizatorjev, ki so uveljavljali na tem
območju svoja pravila, vrednote in norme. Lahko rečem, da se je zaradi slabih izkušenj z
Zahodom na območju držav Severne Afrike razvilo sovraštvo do zahodnih vrednot, kar se
danes kaže pri političnem islamu oziroma islamizmu, ki širi ideologijo prevlade islama na
vseh področjih v državi. Poleg tega islamski skrajneži uporabljajo koran in zapise v njem
kot pravila v boju zoper nevernike.
Potrebno je omeniti tudi, da se nasilje ne pojavlja le v islamu, kot to meni večina ljudi.
Nasilje podpira tudi stara zaveza v krščanstvu. Spomnimo se samo grozodejstev, ki so jih
povzročile križarske vojne. Borce v le-teh sama preprosto enačim z današnjimi islamskimi
ekstremisti, saj so se eni in drugi borili oziroma se borijo za širitev lastne religije na
nasilen način. Zanimivo je, da zahodni mediji in številni strokovnjaki tega v svojih delih ne
poudarjajo v veliki meri. Kot negativci in izprijenci se kažejo le muslimani, dejanja,
povzročena v imenu krščanske religije, pa so le daljna zgodovina.
K povečanemu vzponu ekstremistov je pripomogel tudi niz protestov in demonstracij, ki so
se odvijale v državah severne Afrike. Pojav, imenovan Arabska pomlad, je pomagal
islamskim skrajnežem pri pridobitvi orožja. To se je zgodilo tako, da so Američani in
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evropski Zahod, spodbujali upornike, ki naj bi se borili proti obstoječim režimom, danes pa
so le-ti te iste puške in bombe obrnili proti njim.
Islamski ekstremizem pa se pojavlja tudi zelo blizu nam, in sicer na Zahodnem Balkanu.
Da se ekstremisti nahajajo v državah, kot so Bosna in Hercegovina, Kosovo in Albanija, je
že splošno znano dejstvo, zakaj oblasti v teh državah ničesar ne ukrenejo zoper njih, pa je
že drugo vprašanje. Prisotnost vahabitov in mudžahidov v Bosni in Hercegovini se pojavlja
od državljanske vojne v tej državi. Številni viri in literatura dokazujejo, da so se v bojnih
linijah vojske Alije Izetbegovića pojavljali ekstremisti iz arabskih držav. Danes ti isti
ekstremisti živijo v BiH in širijo svoje nauke o vsemogočnem islamu. Prav tako lahko
prebiramo o prisotnosti Al Kaide na Balkanu, ki je financirala številne dejavnosti in
rekrutacije na tem območju. Resnično se sprašujem, zakaj država proti tem
posameznikom ne ukrepa oziroma zakaj jih pusti delovati, čeprav se zaveda njihove
nevarnosti. Vahabiti v Gornji Maoči imajo svojo pravo malo skupnost, v kateri odkrito
podpirajo dejanja samomorilskih napadalcev in borcev Islamske države. V nekem trenutku
je bilo možno na hišah teh posameznikov videti zastavo Islamske države (IS), kar za
oblasti očitno ne pomeni rdečega alarma.
Kljub temu, da so ameriške obveščevalne službe seznanjene z dejavnostjo prikritega
terorizma na Balkanu, ne ukrepajo. Seveda, zakaj bi, če jim to očitno ni v interesu in če se
že samim državam, ki se s tem problemom soočajo, ne ljubi ukrepati.
Čeprav je zgoraj navedeni primer eden redkih, ko bi bilo vmešavanje ZDA in Zahoda
dejansko koristno je potrebno priznati, da se bodo napadi na nedolžne ljudi, v kolikor tuje
velesile ne bodo prenehale vplivati in vsiljevati svoje politike v drugih državah, predvsem
na Bližnjem vzhodu, vedno bolj stopnjevali.
Z namenom boljšega razumevanja teksta na tem mestu izpostavljam nekatere bistvene
termine in koncepte, ki jih obravnavam v nalogi.
Kolonializem predstavlja obliko dominacije, ki vključuje podreditev enega človeka
drugemu. Izraz »kolonija« izhaja iz latinske besede »colonus«, ki pomeni kmet. Ta koren
nas opominja na to, da je praksa kolonializma običajno vključevala preselitev prebivalstva
na novo območje, kjer so priseljenci živeli kot stalni naseljenci ob ohranitvi politične
pripadnosti državi od koder so prihajali (Kohn, 2012).
Postkolonializem je akademski, intelektualni, ideološki in idejni oder dekolonizacije
(obdobja, ki je sledilo politični neodvisnosti narodov in kultur v Afriki, Aziji in Južni
Ameriki). Kot teorija in kritika se je pojavil znotraj antikolonialnega aktivizma in političnih
gibanj v Afriki, Aziji in Južni Ameriki (Postcolonialism, 2016).
Arabska pomlad je bil revolucionarni val protestov in demonstracij, nemirov in
državljanskih vojn v arabskem svetu. Začel se je decembra 2010 v Tuniziji s tunizijsko
revolucijo in se razširil po vseh državah arabskega sveta. Najbolj radikalen diskurz arabske
pomladi je potekal v Siriji in Iraku, kjer državljanska vojna še vedno traja. Doslej je
Arabska pomlad vključevala 17 muslimanskih držav v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu,
2

s celotno populacijo približno 300 milijonov ljudi. Ti podatki sami pojasnjujejo pomen
revolucij in njihov vpliv na mednarodno skupnost (Panara in Wilson, 2013, str. 9–11).
Politični islam oziroma islamizem je ideologija, ki zahteva človekovo popolno
zavezanost svetemu pravu islama in čim bolj zavrača zunanje vplive. Prežet je s
sovražnostjo do nemuslimanov in posebnim sovraštvom do Zahoda. Prizadeva si za
spreminjanje religije islama v ideologijo. Islamizem je, z drugimi besedami, le še en
radikalni utopični sistem dvajsetega stoletja. Kot marksizem, leninizem in fašizem ponuja
nov način vodenja države in družbe. Je islamska različica totalitarizma (Pipes, 1998).
Fundamentalizem predstavlja versko gibanje, za katerega je značilno strogo prepričanje
v dobesedne razlage verskih besedil (Dictionary, 2016). Šterbenc (2011, str. 83) navaja,
da je fundamentalizem način mišljenja religijskih skupnosti, utelešeno v posameznikih in
gibanjih ter se manifestira kot strategija za zaščito lastne identitete ljudi ali skupine.
Radikalni islamizem predstavlja gibanje, ki se nagiba k revolucionarni preobrazbi sveta
po zgledu koranskega nauka. Je kompleksen produkt neuspešnih programov
modernizacije, propadlega razvoja pod okriljem mednarodnega kapitala v sodelovanju z
lokalnimi lastninskimi razredi in podkupljivih, nedemokratičnih vlad v celotnem islamskem
svetu (Rahnema, 2008, str. 483).
Radikalne islamske skupine oziroma gibanja izvirajo iz zavesti o zelo slabem stanju
islamskega sveta na področju morale in kulturne ter civilizacijske dekadence. Cilj vseh
gibanj je revolucionarna sprememba sveta na podlagi koranskega nauka in življenja prvih
muslimanov.
Terorizem je nasilje namenjeno ustrahovanju in usmerjeno k uresničevanju nadaljnih
političnih, socialnih ali verskih ciljev s prisilo. Je namerna uporaba nasilja nad nedolžnimi
ljudmi. Njegova taktika je namerno ciljanje civilov oziroma civilnega premoženja s
smrtonosnim ali hudim nasiljem (Primoratz, 2015).
Nasilje zajema več različnih pojmov, ki so razdeljeni glede na vrsto nasilja (vrste
protipravnih dejanj), vsebino nasilja (fizično, psihično, spolno) in nosilce nasilja
(posameznik, skupina, država). Iz teh oblik so izvedene številne pojavne oblike nasilja, kot
so družinsko, ideološko in politično nasilje.
Politično nasilje je nasilje izven državnega nadzora in je politično motivirano. Nekateri
politologi vidijo politično nasilje kot del spornih politik ali del kolektivnega političnega boja,
ki vključuje elemente kot so revolucije, državljanske vojne, nemiri in stavke. Primerjamo
lahko tri pristope k političnem nasilju – institucionalni, idejni in individualni (O´Neal, 2011,
str. 1)
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2 METODOLOŠKI NAČRT
Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabila metodo analize vsebine. Ivanko (2007, str.
7) opredeljuje metodo analize kot razčlenjevanje sestavljenih miselnih stvaritev na njihove
enostavnejše sestavne dele ter preučevanje vsakega dela ločeno in v odnosu na druge
dele oziroma celote. Z metodo analize bom preučila domačo in tujo literaturo ter
znanstvene članke in spletne vire, ki so se nanašali na obravnavano temo.
Poleg metode analize vsebine bom analizirala tudi zgodovinsko metodo, s pomočjo katere
bom preučila kolonialno obdobje in njegov vpliv na sedanji pojav ekstremističnih skupin
ter zgodovinske razsežnosti razvoja islamske religije.
Predstavila bom tudi dve študiji primera, in sicer nastanek in razvoj radikalne skupine
Islamska država in fenomen Arabske pomladi v različnih državah Severne Afrike, kjer bom
primerjala razloge za nastanek revolucij in rezultate, ki so jih prinesle.
Metodo sinteze bom aplicirala pri proučevanju različnih teoretskih pristopov k islamskemu
radikalizmu/fundamentalizmu.
Z metodo analize poročanja medijev bom analizirala proučitev konstruiranja percepcije
islamske religije v zahodnih državah.
Uporabila bom tudi metodo primerjalne analize, s pomočjo katere bom opredelila
pojmovanje nasilja v različnih religijah v odnosu do islama. Prav tako bom primerjala
pojavnost islamskega fundamentalizma v različnih zahodnih državah ter njihov način
spoprijemanja z omenjenim fenomenom.

2.1 CILJI IN NAMEN ANALIZE
Pri definiranju namena magistrskega dela se sprašujem, kakšna je pravzaprav relacija
islamske religije in islamskega radikalizma do fenomena političnega nasilja v t. i. zahodnih
državah. Menim namreč, da je pojmovanje islama s strani islamskih skrajnežev
popolnoma izkrivljeno in predstavlja le neke vrste opravičilo, s katerim borci Islamske
države in tudi drugih skrajnih skupin opravičujejo svoja dejanja. Zaradi nasilnih dejanj
omenjenih ekstremnih skupin pa se slabša položaj ostalih muslimanov na zahodu,
predvsem tistih, ki prihajajo z območij, od koder izvirajo omenjene skrajne skupine.
Iz zgoraj navedenega izhaja primarni cilj magistrskega dela: osvetliti problem in poiskati
vzroke za dogajanje oziroma pojav terorističnih skupin, katerih delovanje temelji na
islamski religiji.
Cilj predlaganega dela je posledično raziskati pojav in vlogo, verjetno najbolj radikalne
skupine, Islamska država in opredeliti zgodovinske vzroke za njen nastanek. Ravno zaradi
njenega nastanka in zaradi državljanske vojne v Siriji se danes Evropa sooča z velikim
valom migracij s tega območja.
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Cilj dela je tudi prikazati razlike v pojavnosti islamskega fundamentalizma v različnih
državah zahodnega sveta. Prav tako je cilj predstaviti problem terorizma in islamskega
fundamentalizma na območju Zahodnega Balkana.
Na teoretski ravni je cilj dela poiskati najbolj relevantne teorije in pristope, ki se nanašajo
na razlikovanje islamskega fundamentalizma v razmerju do ostalih religijskih
ekstremizmov. Posebej se zdi relevantna povezava z judaizmom in krščanstvom.

2.2 HIPOTEZE
V magistrskem delu bom dokazovala sledečo glavno hipotezo:
Hg: Proces krepitve političnega nasilja v pomembni meri odraža pojmovanje muslimanov,

da obstaja vseobsegajoč konflikt med t. i. svetovnim islamom in krščanskim Zahodom, ki
naj bi prvega nadvladal.
V podporo glavni hipotezi sem oblikovala še dve pomožni:
H1: Islamski skrajneži zlorabljajo religijo kot simbolno zaslombo v boju proti zahodnim

prepričanjem.
H2: Val protestov in nemirov v državah severne Afrike je povzročil propad režimov,

vendar ni dosegel miru in blagostanja v teh državah.
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3 TEORETIČNI DEL
3.1 KOLONIALIZEM IN POSTKOLONIALIZEM
Kolonializem predstavlja obliko podrejanja ene osebe drugi. Svet pozna dolgo zgodovino
takšne oblike dominacije. Različne oblike vladavin so se tradicionalno osredotočale in
težile k širitvi znotraj enotnega kopenskega ozemlja. Eden od primerov takšne vladavine
je rimsko cesarstvo, na katerega so se imperialisti 19. stoletja velikokrat sklicevali kot na
vodilni model in moralno utemeljitev za svoje dejavnosti.
Takšna geografska povezanost se je drastično spremenila v 16. stoletju s tehnološkim
razvojem čezoceanskih karavel. Za moderne Evropejce so bile ladje ključ za kolonizacijo.
To jim je namreč omogočilo ne samo geografsko širitev prebivalstva, ampak tudi
ohranitev stika tega prebivalstva s svojo domovino.
Da lahko razumemo današnjo razvitost in nerazvitost svetovne družbe je analiza
kolonializma izrednega pomena. Kolonializem namreč ni pustil le asimetričnega
označevanja sodobnega mednarodnega sistema kot neko vrzel med kolonizatorji in
koloniziranimi, temveč se je s kolonializmom širil tudi kapitalizem. Ta je ravno s
kolonializmom prerastel v svetovni sistem in je na tak način združil svet v neko celoto.
Kolonializem je bil dinamični zagon razvoja, saj je svet prisilil k sledenju dinamični Evropi.
Južnič (1980, str. 11) navaja, da je kolonializem pustil trajno dediščino v gospodarskih,
družbenih, političnih in navsezadnje tudi kulturnih strukturah koloniziranega sveta. Vanje
je namreč vgradil množična izhodišča specifičnega razvoja, ki so jih nove države, nastale
na ruševinah kolonialnega sistema po dekolonizaciji, morale nadaljevati.
Kolonizacija je privedla do trčenja različnih kultur in družb, potrebno pa je poudariti, da je
bilo početje brez moralne osnove. Kolonizatorji so namreč v svojih dejanjih našli neka
ideološka opravičila za svoja dejanja. Posebej zanimivo je to, da so bila kolonizirana
ljudstva takrat izven zakonov, sprejetih v Evropi, kar pa je pomenilo, da so osvajalci lahko
počeli, kar so hoteli, brez kakršnih koli etičnih norm. Osvojena ljudstva nikoli niso bila
enakovredna Evropejcem in nikoli niso imela enakih pravic kot Evropejci, ampak so bila
obravnavana kot necivilizirana in nekulturna, celo divjaška.
V svoji razpravi o kolonializmu Césaire (2009, str. 15) definira kolonizacijo kot »temelj
civilizacije barbarstva, iz katerega lahko v katerem koli trenutku izbruhne negacija
civilizacije«. Kolonizacija po njegovem mnenju dehumanizira tudi najbolj civiliziranega
človeka, ki mu preide v navado, da v drugem človeku vidi žival.
Splošna opredelitev kolonializma je, da je to neka določena vrsta odnosov med človeškimi
skupnostmi, ki temeljijo na popolni neenakopravnosti in so hierarhizirani tako, da ena
človeška skupnost, ki je praviloma bolje organizirana, uveljavi nadzor oziroma neposredno
oblast nad drugo skupnostjo (Južnič, 1980, str. 15).
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Zgornja definicija poudarja neenakopravnost in dominacijo, ki se pojavlja v kolonializmu.
Predstavlja na eni strani močno kolonialno silo in na drugi nasilno obvladano ljudstvo, ki je
prisiljeno privoliti na te odnose neenakopravnosti in dominacije.
Loomba (2009, str. 7) je povzela definicijo izraza kolonializem po Oxfordskem slovarju
angleškega jezika (OED). Izraz kolonializem opredeljuje kot »naselbino v tuji deželi …
skupina ljudi, ki se naseli na novi lokaciji in oblikuje skupnost, ki še vedno spada pod
vlado matične države oziroma je z njo še vedno povezana; na tak način vzpostavljena
skupnost, ki jo sestavljajo prvotni naseljenci ter njihovi potomci in nasledniki, vse dokler
je zveza z matično državo ohranjena«. Potrebno je omeniti, da se v tej definiciji nikjer ne
zazna soočanja med ljudmi, prav tako pa tudi ne problemov, povezanih z osvajanji in
dominacijo.
Obstajajo trije tipi oziroma tri zvrsti kolonializma in kolonizacije, kot jih definira Južnič
(1980, str. 17):
-

-

-

Genocid, ki izhaja iz brutalnega odnosa do prebivalstva, na katero so naleteli
kolonizatorji na ozemljih, ki ga želijo naseliti. Naseljenci so staroselsko prebivalstvo
fizično uničili, da bi si naredili prostor za svojo naselitev.
Etnocid, ki je bil do staroselcev popustljivejši. Tukaj so namreč kolonizatorji
poskušali staroselce privabiti k delu v okviru družbenogospodarskega sistema, ki je
bil staroselcem vsiljen. Da je bila vsilitev učinkovita, so kolonizatorji uveljavili
lastno ideologijo in uničevali sistem vrednot in kulturo staroselcev. To so delali
predvsem z vsiljevanjem krščanstva.
Tretji tip kolonializma je kombinacija med genocidom in etnocidom. Kolonialna
sila je namreč obvladovala kolonizirano ljudstvo s pomočjo različnih načinov
prilagajanja in usklajevanja v odnosu do družbenogospodarskih in kulturnih
sistemov.

Ob zgornji tipologizaciji lahko definiramo neko ločnico med kolonializmom in kolonizacijo.
Slednja je namreč neposredna poselitev obvladanega prostora ne glede na njegovo
poseljenost in je zelo pogosto uvod v genocid. Na drugi strani pa je kolonializem posredno
vsiljena oblast, ki ne uveljavlja politike fizičnega, ampak stremi h kulturnemu uničenju
avtohtonega prebivalstva (Južnič, 1980, str. 17).
V literaturi lahko najdemo tri različna obdobja sodobnega kolonializma, ki označujejo
predvsem širitev in dominacijo Evrope ter njenih kolonialističnih držav. Prvo obdobje se je
začelo z geografskimi odkritji med 15. in 16. stoletjem. Vemo, da takrat Otomanski imperij
postajal vedno večji, zaradi katerega so morali v Evropi poiskati novo pot do Indije. S
plovbo proti zahodu so odkrili Ameriko. Južnič (1980, str. 21) navaja, da je bilo za to
obdobje najpomembnejše obvladovanje pomorskih poti, ob katerih so nastale postojanke
v Afriki in Aziji, medtem ko se je dejanska kolonizacija začela le v Ameriki.

7

Drugo obdobje sodobnega kolonializma se je začelo z dekolonizacijo Amerike in je dobilo
svoj zalet v posledicah prve industrijske revolucije, vrhunec pa je doživelo v imperialistični
fazi kapitalizma.
Zadnje (tretje) obdobje je časovno težje opredeliti, saj gre za obdobje, ko preneha
neposredna kolonialna oblast metropol, bivše kolonije pa prehajajo v režim politične
samouprave, neodvisnosti in suverenosti. To obdobje je poimenovano neokolonializem in
temelji na dominaciji transnacionalnih družb, ki pa so jedro kapitalističnega sistema.
Po opredelitvi kolonializma se je potrebno posvetiti tudi pojmu postkolonializem. V enem
svojih del Castle (2001, str. 201) pravi, da je prinesel postkolonialni boj v procesu
dekolonizacije narodno samostojnost kolonijam, kar pa je pomenilo nastanek novega
stanja države, postkolonialno državo oziroma postkolonijo. Postkolonijo je definiral kot
državo, ki je osvobojena tuje kontrole in ima veliko večjo politično avtonomijo, kot pa jo je
imela v dobi kolonializma.
Besede postkolonialno v časovnem smislu ne moremo uporabljati v enem samem
pomenu, saj postkolonializem nima zgolj enega začetka, temveč se je začel večkrat v
različnih delih sveta ter v različnih obdobjih. Prav tako je termin postkolonializem
neprimeren pri definiranju sodobnih družbenih stvarnosti v državah, ki so bile nekoč
kolonizirane (Loomba, 2009, str. 12–15).
S postkolonializmom označujemo teoretični in politični položaj, ki vključuje aktiven
koncept posredovanja. Združuje epistemološke kulturne novosti s politično kritiko pogojev
postkolonialnosti. V tem smislu predpona »post« od postkolonializma označuje
zgodovinski trenutek uvajanja novih trikontinentalnih oblik in strategij kritične analize in
prakse. V nasprotju s termini »kolonializem«, »imperializem« in »neokolonializem«, ki
sprejemajo le kritično relacijo zatiralnih režimov in praks, ki jih opredeljujejo, pa je
»postkolonializem« zavezan k političnim idealom nadnacionalne socialne pravičnosti
(Young, 2001, str. 57–58).

3.2 POSTKOLONIALIZEM IN BLIŽNJI VZHOD
Večina postkolonialnih držav na Bližnjem vzhodu je bila zelo raznolika. Vključevale so ljudi,
ki niso sprejemali domnevno avtentične politične identitete države. Pogosto so bile
politične identitete, ki so jih protiimperialistična gibanja poudarjala, predstavniki nižjih ali
srednjih razredov. Zaradi tega se elite in manjšine niso ujemale s postkolonialistično
kategorizacijo identitet. Ti so pogosto imeli položaj v oblasti (v starem sistemu) ali pa so
bili na nek način vezani na stari imperialistični red (Helfont, 2015).
Na področju postkolonialnih študij je dejstvo, da je Bližnji vzhod regija, ki je močno
oblikovana s kolonialnimi intervencijami in mesto izvora nekaterih temeljnih osebnosti ter
še vedno tako radikalno zaprta, ko gre za postkolonialna vprašanja. Obstaja več razlag za
to presenetljivo opustitev. Velja za kontekst preveč nenavadnega in raznovrstnega v
svojem postkolonialnem statusu, polnem težav v svojih kulturnih in nacionalnih politikah
ter preveč zahtevna pri svojih jezikovnih zahtevah. Zaradi naštetega se je Bližnji vzhod
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pogosto trudil najti svoje mesto znotraj parametrov, v predvsem angleško govorečih
postkolonialnih akademijah. Kot pojasnjuje Deniz Kandiyoti, je naloga »teoretiziranja
narave kolonialnih srečanj z Zahodom« prešla na strokovnjake bližnjevzhodnih študij,
katerih klasična dela na tem področju so v veliki meri ostala, s strani postkolonialistov,
neopažena (Mattar, 2015).
Po obeh svetovnih vojnah je svetovnemu režimu dominiral Zahod, s tem je prinesel v
nove države rast demokracije, kapitalizma in sekularne principe. Zahodne države so
uveljavile kulturno hierarhijo in odtujile zgodbe izven te norme. Kot primer lahko
pogledamo vpliv, ki so ga te države imele na Bližnji vzhod. Zahod je po prvi svetovni vojni
z odstranitvijo Otomanskega kalifa in izvajanjem pritiska na novoustanovljene arabske
države dosegel, da ne uporabljajo šeriatskega prava, islamskega pogleda na zakon, ki
temelji na verskem kontekstu, temveč naj uporabljajo posvetne zakone. S tem je Zahod
destabiliziral Bližnji vzhod. Odsotnost islamskih načel je prinesel potrebo po zahodnih
idealih.
Začetek modernosti je s svojimi številnimi znanstvenimi in tehnološkimi dosežki ustvaril
svetovljanski svet. V postkolonializmu so se zavedali, da čeprav je svet svetovljanski, ne
more biti nikoli v razsežnosti mednarodne politike, razen če lahko nepristransko upošteva
kulture, vrednote in norme, ki niso zahodne. Brez tega ne bo uspešnega, mirnega in
produktivnega političnega svetovljanskega sveta. Če si Zahod kot vodilni v mednarodnem
okolju prizadeva za legitimnost in sprejemanje, mora priznati in včasih tudi sprejeti
nezahodne motive in vrednote v svoje teoretske okvirje, ki pojasnjujejo mednarodni
pojav. V nekaterih regijah sveta igra vera ključno vlogo v družbi in je potrebna pri vodenju
državništva. Na Bližnjem vzhodu je islam prinesel svoje poglede na moralo in politično
ravnanje. Ko gre za vodenje vojne, se v islamskih vrednotah lahko vojna izvede le na
nasprotno vojsko in ne na civiliste; vojna je le politična sfera in ne ekonomska in
družbena. Na sodobnem Bližnjem vzhodu je razsežnost realistične vojne porušila
bližnjevzhodne politike, narasel je terorizem, glavni cilj pri vojskovanju pa so bili civilisti.
Vpliv zahodnih teorij mednarodnih odnosov je prizadel stabilnost Bližnjega vzhoda. V
kolikor islamske vrednote na Bližnjem vzhodu ne bi izginile, bi lahko bili zdravi politični
odnosi v regiji bolj verjetni (Akarsu, 2015).
Če pogledamo katerokoli krizo v določenem delu sveta je najprej treba preučiti korenine
konflikta in zgodovinska dejstva, ki so privedla do sedanje krize. Imamo različne primere,
kjer se moramo za krizo v postkolonialnih državah poglobiti v problematiko ustanavljanja
teh držav. Pogosto ne upoštevamo socialnih, gospodarskih, zgodovinskih in geografskih
dejavnikov regij.
Zelo dober primer navedenega je ravno Bližnji vzhod. Da bi bolje razumeli sirsko in iraško
krizo, je potrebno pogledati temeljne probleme v teh postkolonialnih državah. Sirija in Irak
sta bila ustanovljena potem, ko so Francozi in Britanci s skrivnim Sykes-Picot1 dogovorom
1

Sykes-Picot dogovor ali Sporazum Male Azije iz leta 1916. Gre za skrivno konferenco v času prve
svetovne vojne med Britanijo in Francijo v soglasju z imperialno Rusijo o delitvi Otomanskega
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med prvo svetovno vojno prevzeli Otomanske kolonije. Francija je prevzela, kar je zdaj
znano kot Sirija in Libanon, Velika Britanija pa današnje Irak, Jordanijo in Palestino. Po tej
delitvi je Irak pridobil svojo neodvisnost od britanskega mandata, Sirija pa od Francozov.
V času evropske kolonizacije Bližnjega vzhoda po prvi svetovni vojni je umetna meja
Sykes-Picot razdelila eno geografsko in socialno entiteto v več držav brez upoštevanja
socialnih, gospodarskih, zgodovinskih in geografskih dejavnikov, ki so združili ljudi v tej
regiji. Bolj resna kriza je bila ustanovitev politične identitete narodnosti, vere, sekte in
plemen, s katero so želele kolonialne sile pridobiti vpliv v regiji. Te na novo ustvarjene
politične identitete znotraj novo nastalih držav so bile institucionalizirane in so oblikovale
osnovo ustave, ki je ustvarila nove države. Po ustanovitvi Velikega Libanona z dodajanjem
Bejruta, Tripolija, Sidona, Tire in doline Beka, h gori Libanon na primer, je bila sektaška
razdelitev institucionalizirana, kar je onemogočilo nastanek sekularne države. Spovedna
demokracija2 je vodila Libanon v več spopadov in državljanskih vojn leta 1958 in kasneje
leta 1975. Problem libanonskega stanja je v prvi vrsti v umetnih kolonialnih mejah, ki so
Libanon ločile od Sirije. Drugi problem se pojavlja pri institucionalizaciji sektaške države,
kar je vodilo v nastanek Libanona kot propadle države (Molaeb, 2014).
Po ameriški invaziji je bil model institucionaliziranja sektaške delitve uporabljen po padcu
režima Sadama Huseina tudi v Iraku. To je Irak iz totalitarnega režima privedlo do
institucionaliziranega sektaškega režima. Nova spovedna demokracija v Iraku je slabila
državo in zaradi verske in etnične delitve države onemogočala nacionalno enotnost. V
kratkem obdobju ustvarjanja nove verske demokracije v Iraku je sektaška in etnična
delitev privedla do državljanske vojne. Nekateri namigujejo, da je osrednja sektaška vlada
pripomogla k ustvarjanju radikalnih sunitskih skrajnežev na severu, del katerih je Islamska
država Iraka in Sirije oziroma Islamska država. Postavlja se vprašanje ali bi (v kolikor ne
upoštevamo geopolitične interese sosednjih držav in vlad ter politično financiranje
terorističnih skupin) te skupine nastale, če bi imele te države posvetno civilno osrednjo
vlado. Če pogledamo nazaj v zgodovino – ali nima ustvarjanje političnih identitet, kot so
suniti, šiiti, Kurdi, Alavi in Jazidi neposreden vpliv na trenutne razmere v Iraku in Siriji
(Molaeb, 2014)?
Za ustvarjanje meja in političnih identitet na Bližnjem vzhodu ne gre kriviti samo
kolonialnih sil. Za to je kriva tudi odsotnost nacionalnih projektov v teh družbah,
poenotenje političnih identitet v eno nacionalno identiteto in njeno institucionaliziranje v
eni državi, posebej v Iraku.

cesarstva. Dogovor je privedel do delitve (takrat pod turško oblastjo) Sirije, Iraka, Libanona in
Palestine v različna francosko-britansko nadzorovana področja. Pogajanja so se začela novembra
1915, končni dogovor pa je dobil ime po glavnih pogajalcih – sir Mark Sykes iz Britanije in François
Georges Picot iz Francije (Encyclopaedia Britannica, 2015).
2
Spovedna demokracija pomeni sistem vladanja, ki se nanaša na pravno mešanico vere in politike.
To običajno pomeni distribucijo politične in institucionalne moči sorazmerno med laične skupnosti.
Takšen sistem vladanja je prisoten v Libanonu (Harb, 2006).
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3.3 ISLAM
Islam je ena od treh religij, ki so se razširile v puščavah Srednjega vzhoda3. Drugi dve
religiji sta judaizem in krščanstvo, skupaj z islamom pa so med seboj povezane pri
čaščenju enega Boga. V zgodovinskem pogledu je islam najmlajša med tremi religijami,
čeprav muslimani trdijo, da je islam prva religija in je temelj ostalih dveh (Maqsood, 2003,
str. 1).
Koran navaja, da je islam univerzalna vera, usmiljena do vseh živih bitij. Islam je religija
miru. Kot univerzalna vera, ki je bila predmet različnih razlag, ponuja Islam živo
predstavitev lastnosti, s katerimi se lahko vsi ljudje poistovetijo: sočutje, usmiljenje,
strpnost in ljubezen. Islam je postal globalna sila potem, ko so narodi v Arabiji, Afriki,
Evropi in Aziji občudovali in sledili islamski civilizaciji in kulturi. Večina muslimanov ne živi
v matični domovini islama, temveč v Indoneziji, Indiji in Pakistanu. Obrazi islama so na
teh geopolitičnih lokacijah bolj zmerne od tistih, ki so se razvili na Bližnjem vzhodu.
Svetovna interakcija med ljudmi znotraj muslimanskih držav ni le uvedla zmernega islama,
temveč tudi militantne zamisli in prakse, kot so odpornost proti skupnemu sovražniku, in
sicer Zahodu. Tako kot vse religije je tudi islam razvil delitve, sekte in šole mišljenja za
različna vprašanja. Islamski zakon določa eno od najbolj očitnih in najpomembnejših
primerov raznolikosti mnenja (Praja, 2016, str. 32, 33).
3.3.1 ZAČETKI ISLAMA KOT RELIGIJE
Arabci so imeli svoje lastne kulte, različne glede na območja, v katerih so živeli. Na stari
sunitski temelj so se navezovala plemenska oziroma lokalna božanstva, ki pa jih je težko
opredeliti. Prebivališče teh božanstev je na steblih, pri izvirih, še posebej pa v svetih
kamnih. Poleg teh božanstev so obstajale tri boginje, ki so uživale spoštovanje celotne
Arabije. To so bile »al-´Uzzᾱ« oziroma jutranja zvezda, »Manᾱt« oziroma boginja sreče
in »Allᾱt« ali boginja neba. Vse tri boginje pa so bile podrejene višjemu Bogu, ki se je
imenoval »Allᾱh« (Islam, 2015).
V zgodovini islama je nedvomno osrednja figura Mohamed, ki je bil rojen v Meki, Arabiji
okoli leta 570 po Kristusu. Kronološko je začetek koranske Objave postavljen v leto 610
pred Kristusom, ko se je trgovskemu potniku Mohamedu prikazal božji glasnik in mu na
srce položil prve besede koranske Objave. Mohamed je sprejel dejstvo, da je božji glasnik
in začel širiti islam. Za Mohameda je bilo prelomno leto 622, ko je postal poglavar
skupnosti prebivalcev današnje Medine. S preselitvijo Mohameda iz Meke v Medino se
začne islamski koledar. Mohamed je postopoma združil vsa plemena na Arabskem
polotoku pod svojo oblast, in jih tako obvezal k verovanju v enega in edinega Boga.
Država, ki jo je ustvaril, je bila teokracija, z vrhovnim suverenom – Bogom. Kalif ali božji
namestnik na zemlji je bil Mohamed, ki je bil hkrati božji poslanec, vojskovodja,
zakonodajalec in vladar (Islam, 2015).
3

Po definiciji, prevzeti iz anglosaškega sveta, sodijo k Srednjemu vzhodu države: Iran, Irak,
Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Palestina, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati, Jemen, Izrael,
Jordanija, Libanon, Sirija, Egipt, Turčija (Srednji vzhod, 2016).
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Danes velja islam za drugo najbolj razširjeno religijo na svetu. Med muslimane se danes
opredeljuje 1,3 milijarde ljudi, kar predstavlja petino ljudi na svetu.
3.3.2 POLITIČNI ISLAM
Fenomen »politični islam« oziroma islamizem je postal dominantni model izražanja
muslimanske identitete v sodobnih muslimanskih in nemuslimanskih družbah. Politično
sfero karakterizira kot temeljni družbeni resurs, borbo za moč. Pri političnem islamu se
lahko dotaknemo tudi ideologije, ki jo razumemo kot konfiguracijo političnih misli.
Temeljni pristop avtorjev, ki so se ukvarjali z vprašanjem ideologije je v iskanju le-teh, v
srži političnih procesov in prepoznavi njihovega vpliva na potek dogodkov.
Tarik Kulenović (2008, str. 12) v enem od svojih del navaja, da so k demonizaciji islama
kot religije nasilja in terorja doprinesli globoko ukoreninjeni etnocentrični predsodki in
nepripravljenost videti onkraj politične koristi.
Islamizem lahko opazujemo tudi kot družbeno gibanje, ki je vplivala na ustvarjanje in
oblikovanje moderne kolektivne identitete muslimana, kot tudi na oblikovanje politik, ki so
izšle iz njega. Islamizem predstavlja pojem, ki ga uporabljamo pri označevanju niza
političnih ideologij, ki islama ne vidijo samo kot religije, ampak tudi kot del političnega
sistema (Hansen in Kainz, 2007, str. 56).
Mehdi Mozaffari je v enem izmed svojih člankov definiral islamizem kot kompleksen pojav
različnih dimenzij in z različnimi posledicami. Tako kot druge politične doktrine je tudi
islamizem v svoji sodobni obliki ideologija, gibanje oziroma oblika vladavine. Je verska
ideologija s celostno razlago islama, katerega končni cilj je osvojitev sveta. Islamizem je
monistična entiteta, vendar pa še zdaleč ni monolitno gibanje. Kljub globalnim težnjam
njihovih ideologij islamisti nimajo centra oziroma ni tako imenovanega skupnega panislamskega radikalnega vodstva. Na podlagi tega lahko islamizem primerjamo s
komunizmom in fašizmom. Komunizem je bil razdeljen med različne težnje, ki so bile
včasih antagonistične (stalinizem, trockizem, maoizem, albanski in severnokorejski
različici). Prihajalo je tudi do različnih variacij znotraj gibanj fašizma, tako na primer
fašizem v Italiji ni bil identičen političnemu gibanju v Franciji, imenovanim »Action
française«, ali s falangizmom v Španiji. Islamizem je označen z večjimi skupinami istih
vrst. Različne podskupine namreč v okviru svetovnega gibanja spodbujajo različne
interpretacije ideološkega prepričanja. Zaradi jasnosti je primerno povzeti razdelitev
znotraj islamizma okoli dveh aksialnih stebrov: divizija, opredeljena s subversko
pripadnostjo in divizija, ki izvira iz raznolikega obsega terjatev in ambicij (Mozaffari, 2007,
str. 17, 21, 24).
Islamisti menijo, da bi moral biti šeriat (islamski verski zakon) osnova za vse zakone v
družbi, muslimani pa bi se morali vrniti k izvirnim naukom in prvobitnim modelom islama.
Menijo tudi, da je zahodni vojni, ekonomski, politični, družbeni in kulturni vpliv neislamski.
Kulenović (2008, str. 15) navaja, da je končni cilj islamistov politične narave. Gre namreč
za osvajanje oziroma prevzem oblasti v družbah, v katerih delujejo in/ali oblikovanje
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družbe v skladu z njihovim ideološkim modelom, to je tistim, ki razlaga in koristi islam kot
religijo. Da je temu tako, vidimo skozi dejstvo, da se islamizem pojavlja kot alternativa
vladajočim režimom in v družbah, katerih legitimnost temelji na takem islamu, kot je v
Jordaniji, Saudski Arabiji in Maroku.
Potrebno je poudariti razliko med muslimanom in islamistom. Izbor islamizma kot
moderne identitete muslimana je zavestna odločitev posameznika. Islamizem omogoča
artikulacijo identitete, ki združuje obstoj v današnjem svetu in hkrati pripadnost tradiciji. S
temi dejstvi lažje razumemo, zakaj se nekdo odloči za islamistično interpretacijo svoje
muslimanske pripadnosti. Prav tako lahko islamizem opazujemo ne le kot politično
ideologijo, ampak tudi kot moderno muslimansko identiteto, kolektivno ali individualno, ki
je najbolj vidna v politični in kulturni sferi muslimanskih družb ali v muslimanskih
skupnostih, v nemuslimanskih družbah (Kulenović, 2008, str. 5).
Islamizem je bil definiran kot (Islamism, 2015):
-

prepričanje, da bi moral islam kot religija, voditi družbeno, politično in osebno
življenje,
gibanje podpornikov vlad, ki delujejo v skladu z zakoni islama in vidijo koran kot
obliko političnega modela,
teokratska4 ideologija, ki si prizadeva vsiliti katerokoli različico islama nad »družbo
z zakonom«,
islamska ideologija, ki vodi družbo kot celoto, in uči, da mora biti zakon v skladu z
islamskim šeriatom.

Velikokrat se postavlja vprašanje, zakaj ameriško posredovanje tako iritira muslimane.
Zakaj se ob skoraj vsakem sporočilu islamistov pojavlja odpor proti ZDA in Zahodu?
Korenine današnjega stanja lahko najdemo v izjavi nekdanjega ameriškega predsednika
Trumana5, v kateri je dejal, da je edini način rešitve sveta pred totalitarizmom sprejetje
ameriških vrednot, saj ameriški sistem lahko preživi le, če postane svetovni sistem
(Islamism, 2015).
Nekateri politični analitiki so pojem »politični islam« začeli uporabljati pri identificiranju
vdora islamske religije v posvetno politiko. Prav tako so s tem pojmom želeli ločiti tovrstne
vdore od zasebnih verovanj, običajev in tradicij, ki spadajo v kategorijo islama.
Za islam kot politično gibanje je značilen značaj, ki v svoje delovanje, v različnih časovnih
obdobjih, vključuje različne elemente drugih političnih gibanj, hkrati pa tudi prilagaja
verske vidike islamskega fundamentalizma. Razsežnosti islamske politike, zajemajo vse
4

Teokracija je vladavina po božjih smernicah ali uradnih osebah, ki veljajo za božansko vodene. V
mnogih teokratičnih državah so vladni voditelji duhovniki, pravni sistem države pa temelji na
verskem zakonu. Teokratska vladavina je bila značilna za zgodnje civilizacije, obdobje
razsvetljenstva pa je pomenilo konec teokracije v Zahodnih državah. Sodobni primeri teokratičnih
vladavin so Savdska Arabija, Iran in Vatikan (Encyclopaedia Britannica, 2016).
5
Harry Truman je predsedoval Združenim državam Amerike v letih od 1945 do leta 1953.
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oblike revolucionarnih gibanj ali strank, v vsaki islamski državi. Politični islam torej
združuje različna nacionalistična, ideološka ali etnična gibanja, njegova značilnost pa je,
da je v muslimanskem kontekstu izredno militanten (Ivanc, 2005, str. 13).
Začetki islamizma kot moderne politične ideologije segajo že v 18. stoletje v obdobje
postmodernističnih gibanj, kot je vahabizem. Kot začetniki političnega islama se v literaturi
navajajo Jamal al- Din al- Afgani, Muhammed Abduhua in Rašid Ride, ki pa so zase pravili,
da so reformatorji islama. Medtem ko sta bila Koran in normativna ureditev islama v
tradicionalni muslimanski družbi skupek idealov, norm in vrednot, implementiranih v
vsakodnevnem življenju, so v obdobju kolonialne vladavine ti trije avtorji začeli oblikovati
islamsko misel v ideologijo borbe proti kolonialnim osvajalcem. Vsi trije avtorji so imeli
različne pristope. Afgani je bil nagnjen k nasilnim rešitvam, Abduhu je izhajal iz reforme
izobraževanja, Rida pa je razmišljal o problemu suverenosti in muslimanskega odnosa do
le te. Skupno vsem je bilo to, da so okoli sebe zbrali manjšo skupino privržencev (Kramer,
2003, str. 1).
Pomemben poudarek so islamizmu dali zahodni mediji predvsem po napadu na ZDA leta
2001, pojavlja pa se težava, saj ga enačijo s pojmi, kot so islam, fundamentalizem in
vahabizem, ki imajo svojo definicijo.
3.3.3 VPLIV RELIGIJE NA NASTANEK NASILJA
Eden izmed razlogov, zakaj se posameznik odloči tvegati svoje življenje, je religija. Skozi
zgodovino je le-ta odigrala pomembno vlogo, saj je religijska upravičenost služila za
legitimacijo spopadov. Vladarji so namreč pogosto spodbujali podložnike k vojnam tako,
da so podžigali njihova verska čustva, čeprav je bil njihov osnovni namen želja po večji
politični moči. Pravi primer takega ravnanja so bile križarske vojne v 13. stoletju. Danes se
dogaja enako, razlika je le v tem, da danes k vojni ne nagovarjajo neposredno
funkcionarji države, ampak to počnejo posamezniki, ki jim sledi skupina ljudi.
Do religijskega nasilja pride takrat, ko se združijo politične, družbene in ideološke
okoliščine, ko se religija združi z nasilnimi izrazi družbenih teženj, osebnega ponosa in
gibanj za politične spremembe (Šebenik, 2004, str. 14).
V kontekstu povezave religije in nasilja lahko govorimo o religiji kot sredstvu nasilja in o
nasilju kot delu religije.
Prva predstavlja uporabo religije kot motivacijskega sredstva. Na ravni družbe je to
integracijska funkcija religije, s katero ustvarja kohezivnost in solidarnost skupnosti. Eden
izmed vidikov motivacije se odraža tudi na osebnostni ravni, kjer z vnašanjem religije v
vojno, dobimo motivirane vojake, ki lažje premagujejo strah pred smrtjo (Mauko, 2008,
str. 21).
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Druga točka predstavlja nasilje kot del religije. Pri proučevanju povezave med religijo in
nasiljem, so strokovnjaki definirali 7 bistvenih razsežnosti (Mauko, 2008, str. 21-24):
1. Praktična in ritualna razsežnost: ritual predstavlja praktično dejavnost, ki
vojno oziroma nasilje spreminja v sveto dejavnost. Funkcija rituala naj bi namreč
bilo očiščenje nasilja.
2. Izkustvena ali emocionalna razsežnost: za to razsežnost lahko v literaturi
najdemo veliko razlag. Močno vzburjeno občutje, tako imenovanega numena, ki ga
ne uravnovešajo racionalni momenti, je bistvo pristnega fanatizma. To dejansko
pomeni, da gre za urjenje vojakov, ki verjamejo, da gre pri njihovem početju za
mnogo pomembnejšo stvar, kot je posameznik sam. Ideološki konstrukti priskrbijo
potrebna sredstva, s katerimi se prepriča posameznika za udeležbo v boju, poleg
tega pa ga motivirajo, da je pripravljen tvegati svoje življenje.
3. Narativna in mitska razsežnost: vojna se lahko skozi mite pojavlja kot
alegorija, kjer vojna predstavlja dramo, s pomočjo katere se lahko pojasnijo
aspekti človekovega življenja.
4. Doktrinarna ali filozofska razsežnost: gre za intelektualno oziroma filozofsko
ustvarjanje naukov in verovanj, kjer je bistvo nauka zapisano v pisnih oblikah v
knjigi, ki se jo potem šteje za sveto.
5. Etična in legalistična razsežnost: religije večinoma vsebujejo etiko in moralna
načela o tem kaj je prav in kaj ne, s čimer pa bistveno vplivajo na dejavnost
verske skupine oziroma družbe.
6. Socialna in institucionalna: religija preide na posameznika oziroma skupino
ljudi, ki je strukturirana in se prepozna kot posebna verska skupnost, pri kateri so
pomembni njeni odnosi do družbe, države in različnimi strukturnimi deli verske
skupnosti,
7. Materialna razsežnost: sem spadajo obredna mesta in objekti, pripomočki,
oblačila, materialni simboli, zaradi katerih je pogosto prihajalo do sporov.
Znanstvena literatura, ki se ukvarja s preučevanjem vpliva religije na nastanek nasilja, je
opredelila tri teoretične pristope: primordializem, instrumentalizem in konstruktivizem.
Vsak pristop vidi vpliv religije na drugačen način. Tako primordialisti menijo, da ima
religija že sama po sebi značilnosti, ki vodijo k nasilju, instrumentalisti so mnenja, da
politične elite izkoristijo religijo za povzročitev nasilja, konstruktivisti pa kombinirajo prvine
obeh prej naštetih pristopov (Šterbenc, 2011, str. 245).
Za primordialistični pristop je značilno, da temelji na treh aksiomih: za ljudi, ki imajo
skupno kulturo je značilno notranje zavedanje o njihovem kolektivnem obstoju v svetu
(identiteta); lojalnosti, ki izhajajo iz identitete, povzročajo močna skupna čustva; takšna
čustva so podlaga, na kateri temeljijo interesne skupine. Šterbenc navaja, da
»primordialisti religijo obravnavajo kot globoko ukoreninjeno kulturno, psihološko in
čustveno pripadnost, zgodovinskim vezem in vezem s predniki« (Šterbenc, 2011, str.
245).
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Analitiki so definirali, da gre pri instrumentalističnem pristopu za uporabo religije kot
orodja s strani posameznikov, skupin oziroma elit, ki želijo priti do večje materialne koristi.
Politizacija religijskih tradicij in radikalizacija religijskih skupnosti se večinoma pojavlja v
obdobjih ekonomskega propadanja, razpadanja družbe in kolapsa države. Ker so ljudje v
teh obdobjih obupani, se zaradi revščine in fizične grožnje, v iskanju alternativnega
političnega reda, obračajo k religijskim tradicijam (Šterbenc, 2011, str. 245). Ravno
takšno stanje pa izkoriščajo tisti, ki želijo uresničiti svoje interese. Danes na karto religije
igra veliko ekstremnih skupin, predvsem pa (do sedaj najbolj radikalna) skupina Islamska
država.
Pri konstruktivističnem pristopu gre, kot že rečeno, za mešanico primordialistične in
instrumentalistične teorije. Zagovorniki konstruktivizma, skupaj z instrumentalisti,
ugotavljajo, da je potrebno, ko gre za razlago politike, pozornost nameniti moči in
interesom. Strinjajo se namreč s tezo, da gre pri večini sodobnih konfliktov za konflikte, ki
so povezani z močjo in bogastvom in ne z religijo. Prav tako oboji menijo, da je potrebno
dati poudarek na pomembnost političnih elit (Šterbenc, 2011, str. 250).
Pri religijskem nasilju gre velikokrat za izpostavljanje brutalnosti oziroma teroriziranje
nasprotnika s sredstvi, kot so obglavljanje ali vse oblike mučenja. Največkrat ima religijsko
nasilje simbolno naravo, kjer prihaja do nezaslišanih umorov, storjenih na grozljiv način in
s simbolnim sporočilom. Posamezniki, ki izvajajo napade v imenu religije, so prepričani,
da gre za bojevanje v imenu boga, ki jih bo zaradi tega v posmrtnem življenju nagradil z
mestom v raju.
Pri političnem nasilju gre za nadvlado moči tistih, ki se nahajajo na vrhu države.
Posameznik, ki je na čelu države, je pripravljen storiti vse, da bi tam tudi ostal. Pri tem
uporablja številne metode, kot so atentati, politični umori in grožnje z uporabo sile. Za
razliko od posameznikov, ki uporabljajo religijsko nasilje, se posamezniki, ki izvajajo
politično nasilje, ne ozirajo na nagrado, kot je mesto v raju, temveč na to, da čim dlje
ostanejo na vrhu.
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Šterbenc (2011, str. 257) je opredelil tri značilnosti, ki naj bi kazale na bojevanje v smislu
kozmične vojne6:
1. bojevanje kot obramba temeljne identitete in dostojanstva,
2. prepričanje, da se ob porazu začne na negativen izid gledati, kot da se je
bojevanje dogajalo v trans-zgodovinski razsežnosti,
3. prepričanje, da se v boju ne more zmagati na človeški način, temveč je možnost
zmage le v božjih rokah.

3.4 ODNOS POJMOVANJA NASILJA V RAZLIČNIH RELIGIJAH DO
KRŠČANSTVA
Najbolj zanimiv odnos med religijami je med krščanstvom, judaizmom in islamom. Ko
govorimo o daljni preteklosti, v kateri so se kristjani, judje in muslimani priznavali kot
sosedje, je treba zlasti govoriti o Zahodu, ko je v grozljivih dejanjih dveh svetovnih vojn v
20. stoletju v Evropi judovsko prebivalstvo skoraj izginilo, ali pa o robu obstanka
muslimanskega prebivalstva na Balkanu med letoma 1992 in 1999. Starodavno sosedstvo
krščanstva, islama in judaizma je temeljilo na več načelih. Prvič, na živem zaupanju v
boga, stvarnika vseh ljudi. Seveda se dogmatsko med seboj niso priznavali, vendar pa so
priznavali boga kot svojega stvarnika. Drugič, priznavali so institucije sosedstva,
zahvaljujoč kateremu jih je preživelo več milijonov (v 20. stoletju so umirali v milijonih,
bodisi v Evropi (judje) bodisi v postkolonialnih vojnah (muslimani v Alžiriji)). Zmaga
ideologije, znanosti in strojev je oslabila, marginalizirala in popolnoma zanemarila
tradicionalne religijske in moralne vzorce krščanstva, islama in judaizma. Odnos med
ljudmi treh religij ni bil nikoli tako uničen kot med obema svetovnima vojnama.
Tradicionalni odnos med kristjani in judi je takrat skoraj izginil (Karić, 2013, str. 126, 127).
Judaizem, krščanstvo in islam so za razliko od hinduizma in budizma monoteistične
religije, ki častijo boga Adama, Abrahama in Mojzesa – ustvarjalca, skrbnika in gospodarja
vesolja. Imajo skupno vero v enost boga (monoteizem), sveto zgodovino (zgodovina kot
gledališče božje dejavnosti in srečanje boga in človeštva), preroka, angele in hudiča. Vsi
poudarjajo moralno odgovornost in obveznost, sodni dan ter večno nagrado in kazen. Vse
tri religije poudarjajo svojo posebno zvezo z bogom. Pri judaizmu se to kaže preko
Mojzesa, v krščanstvu preko Jezusa in v islamu preko Mohameda. Krščanstvo sprejema
božjo zavezo z razodetjem judom, vendar se je tradicionalno videla kot izpodriv judovstva
z prihodom Jezusa. Tako krščanstvo govori o svoji novi zavezi. Tudi islam in muslimani
priznavajo krščanstvo in judaizem – njihove biblijske preroke (med njimi Adama, Mojzesa,
Jezusa in Abrahama) in njihova razodetja (tora in nova zaveza). Vendar pa muslimani
verjamejo, da islam nadomešča judaizem in krščanstvo, da je koran končna in popolna
božja beseda in da je Mohamed zadnji izmed prerokov. V nasprotju s krščanstvom, ki
sprejema velik del hebrejske biblije, muslimani verjamejo, da je tisto, kar je zapisano v
stari in novi zavezi, popačena različica prvotnega razodetja Mojzesa in Jezusa. Mir je
6

Po Šterbencu (2014) lahko govorimo o kozmični vojni takrat, ko začne skupina bojevnikov
obravnavati posvetni konflikt kot božansko bojevanje oziroma konflikt, v katerega je vključen Bog.
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bistvenega pomena za vse tri religije. To se odraža pri uporabi podobnega pozdrava »mir
z vami« (Esposito, 2012, str. 1).
Čeprav je temelj vseh treh religij mir, pa se je skozi zgodovino pokazalo, da temu ni ravno
tako. Vsi vemo za grozljiva dejanja križarskih vojn in za prisilno vsiljevanje islama za časa
Otomanskega imperija. Čeprav danes želi Zahod prikazati, da je islam veliko bolj nasilen
od krščanstva, nam zgodovinska dejstva kažejo drugače. Krščanstvo se lahko z današnjimi
dejanji islamskih skrajnežev, ki svoja dejanja opravičujejo za delo v imenu boga, izenači.
Udeleženci križarskih vojn so na silo spreobračali pogane, tiste, ki niso želeli sprejeti
krščanstva, pa so preganjali in ubijali. Vemo, kaj se je dogajalo v Novem svetu (Ameriki),
ko so Španci prišli na oblast in kaj vse je bilo storjeno domorodcem v imenu religije.
Morda je prvoten smisel vseh religij mir, vendar ga številni kršijo.
»Obstaja veliko več nasilja v svetem pismu kot v koranu. Ideja, da islam kaznuje z
mečem, je zahodna fikcija, izdelana za časa križarskih vojn. V resnici so zahodni kristjani
bojevali brutalne svete vojne proti islamu« (Armstrong v Ibrahim, 2009, str. 3). Ta citat
povzema trenutno enega najbolj vplivnih argumentov, ki služi za preusmeritev obtožb, da
je islam religija, ki je sama po sebi nasilna in netolerantna. Vse monoteistične religije, ne
samo islam, imajo svoj delež nasilnih in nestrpnih spisov, kot tudi krvavo zgodovino. Tako
je vsakič, ko so sveti spisi islama označeni kot prikaz prirojene bojevitosti vere, lahko
replika, da so drugi spisi, zlasti judovsko-krščanski, posejani z nasilnimi odlomki. Bolj
pogosto kot ne ta argument odpravi kakršno koli razpravo o tem, ali sta nasilje in
nestrpnost edinstveni v islamu. Namesto tega postane privzeti odgovor, da to ni islam
sam po sebi, temveč da muslimanske zamere in frustracije, do katerih pride zaradi
slabšanja gospodarskih, političnih in družbenih dejavnikov, vodijo k nasilju. Torej se pred
obsodbo korana in zgodovinskih besed ter dejanj islamskega preroka Mohameda k
spodbujanju nasilja in nestrpnosti judom svetuje preučitev grozot, ki so jih zagrešili glede
na zapise v lastnih spisih njihovi hebrejski predniki. Kristjanom se svetuje, naj razmislijo o
brutalnem krogu nasilja njihovih prednikov v imenu religije proti nekristjanom in celo
kristjanom (Ibrahim, 2009, str. 3–12).
Temeljna napaka se pojavlja, ko judovsko-krščansko zgodovino, ki je nasilna, združujejo z
islamsko teologijo, ki poveličuje nasilje. Seveda so imele vse tri velike monoteistične
religije svoj delež pri izvajanju nasilja in nestrpnosti do drugih. Ključno vprašanje se
pojavlja, ali je bilo to nasilje po božji zapovedi ali pa so možje imeli željo po vojni. Nasilje
v stari zavezi je zanimiv primer. Bog je jasno naložil Hebrejcem, da morajo zanikati
Kanaance7 in druge narode. Takšno nasilje je torej izraz božje volje v dobrem in slabem.
Ne glede na vse je zgodovinsko nasilje, ki so ga storili Hebrejci in ki je zabeleženo v stari
zavezi ostalo samo to – zgodovina. Vendar se je zgodilo, bog ga je zapovedal. Vrti se okoli
določenega časa in kraja in je usmerjeno zoper določene osebe. V nobenem trenutku ni

7

Kanaan je naziv za območje zahodno od Jordana in Mrtvega morja v času priseljevanja Izraelcev.
To je tudi stari naziv za prostor, ki zajema današnji Libanon in Izrael, teritorij Palestine z obalnimi
državami ter Jordan, Sirijo in severovzhod Egipta (Kanaan, 2016).
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takšno nasilje postalo standardizirano ali kodificirano v judovsko pravo (Ibrahim, 2009,
str. 3-12).
Tukaj je islamsko nasilje edinstveno. Čeprav podobno nasilju stare zaveze, ki ga narekuje
Bog in je kazano skozi zgodovino, so nekateri vidiki islamskega nasilja in nestrpnosti
postali standardizirani v islamskem pravu in se kot taki tudi uporabljajo. Torej ima nasilje,
ki ga najdemo v koranu, zgodovinski kontekst, vendar je njegov končni pomen teološki.
Tako kot stara zaveza vključuje verze o nasilju, ima koran tako imenovane verze meča.
Kot pri verzih stare zaveze, kjer je bog zapovedal, da Hebrejci napadejo in pobijejo svoje
sosede, imajo tudi verzi meča zgodovinski pomen. Bog je izdal te verze po tem, ko so
muslimani pod vodstvom Mohameda postali dovolj močni, da napadejo svoje krščanske in
poganske sosede. Toda za razliko od bojevitih verzov in anekdot v stari zavezi, so postali
verzi meča temelj za poznejši odnos islama do t. i. ljudi knjige (judi in kristjani) in do t. i.
oboževalcev (hindujci, budisti itd.) ter razvneli islamska osvajanja, ki so za vedno
spremenila obličje sveta. Na podlagi korana 9:5 je islamsko mandatarno pravo, da se
morajo t. i. oboževalci in politeisti spreobrniti v islam ali biti ubiti. Istočasno je koran v
9:29 primarni vir islamskih diskriminatornih praks zoper osvojene kristjane in jude, ki
živijo pod islamsko nadvlado (Ibrahim, 2009, str. 3–12).
Čeprav zakonsko osredotočen in legalističen, nima judaizem nič takega, kar bi ustrezalo
islamski suni. Čeprav besede in dejanja patriarhov opisane v stari zavezi, niso bile nikoli
prepisane v judovsko pravo. Niti Abrahamove t. i. bele laži, niti Jakobovo izdajstvo,
Mojzesova hitra jeza, Davidovo prešuštvo niti Salomonovo ljubimkanje niso nikoli naročali
judom in kristjanom. Razumeli so jih kot zgodovinska dejanja, ki so jih storili zmotljivi
možje, kaznovani s strani boga za svoje nič kaj idealno obnašanje. Pri krščanstvu je bilo s
strani Jezusa veliko zakonov stare zaveze preklicanih ali izpolnjenih, odvisno od tega, kako
posameznik na to gleda. Prejšnje »oko za oko« je zamenjalo »obrni drugo lice«.
Popolnoma ljubeč bog in sosed od nekoga sta postala najvišji pravni akt. Poleg tega sta za
Jezusovo suno značilna pasivnost in altruizem. Nova zaveza ne vsebuje nikakršnih
nagovarjanj k nasilju. Jasno je, da Jezus ni poveljeval nasilja nad nekristjani, temveč je
napovedoval, da bo obstajal prepir med kristjani in njihovim okoljem – predvidenje, ki je
bilo resnično, saj so prvotni kristjani pasivno propadli zaradi meča v mučeništvu kot danes
še vedno prepogosto umirajo v muslimanskem svetu (Ibrahim, 2009, str. 3–12).

3.5 ISLAMSKI FUNDAMENTALIZEM
V zadnjih dveh desetletjih dvajsetega stoletja smo priča izjemnemu porastu verskih
gibanj. Ta fenomen je razširjen v vseh svetovnih religijah (Juergensmeyer, Kepel v
Delibas, 2014, str. 258). Med njimi zavzema islamski fundamentalizem posebno mesto
(Delibas, 2014, str. 258). Za mnoge predstavlja islamska prebuditev večkratno grožnjo:
od politične do vojaške, kulturne do demografske in zaradi zalog nafte, skoncentrirane na
Bližnjem vzhodu, tudi gospodarsko nevarnost. Nekateri drugi avtorji menijo, da so
fundamentalistična gibanja, protimodernistična in imajo željo vrnitve časa nazaj v leto 700
n. št., ki je čas preroka Mohameda. Glede na mnenje postmodernističnih študentov
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političnega islama so islamska gibanja produkt postmodernih gibanj (Delibas, 2014, str.
258).
Številni od zgoraj navedenih pristopov (in študij) v poznem dvajsetem stoletju so napačno
razlagali reakcije, kaj ta gibanja poosebljajo in popolnoma zapostavili okoliščine, v katerih
so nastala, saj so se osredotočili na »namišljeno grožnjo«, ki jo predstavljajo (Delibas,
2014, str. 259).
Pojem fundamentalizem predstavlja idejo, ki zahteva privrženost načelom določene
ideologije oziroma religije. Najpogosteje se povezuje z verskim fundamentalizmom, ki
predstavlja različne politične ideologije in gibanja (Fundamentalizem, 2015).
Moderen in sodoben islamski fundamentalizem združuje politično delovanje z gorečo željo
odkriti prvotni načrt za pobožne skupnosti in njihova ideološka načela. Zaradi tega ima
ponovno odkritje temeljev religije, ne glede na njene teoretične konfiguracije in družbene
kontekste, dolgo zgodovinsko prisotnost v islamu. Ob koncu prvega desetletja
enaindvajsetega stoletja bi lahko zatrdili, da islamski fundamentalizem v vseh svojih
različnih trendih, šolah in organizacijah ni več ena sama ideologija ali način delovanja.
Tisti, ki verjamejo v postopne spremembe in neko obliko demokracije, niso več označeni
kot »fundamentalisti«, ampak kot »politični islamisti«, tisti, ki uporabljajo nasilje in
oborožene boje, pa so poimenovani »džihadisti« (Choueiri, 2010, str. 1, 236).
Verski fundamentalizem se pogostokrat manifestira skozi popolno ali delno zavračanje
modernih idej, ki se nanašajo na področje verske tolerance, sekularizma8, odnosa med
spoloma in razne dosežke znanosti ter tehnologije, ki niso v skladu z verskimi prepričanji
oziroma versko tradicijo.
Ljudje oziroma skupine, ki jim pravimo fundamentalisti, izhajajo iz različnih svetovnih
regij, citirajo različne svete knjige oziroma imajo drugačno razlago te iste svete knjige.
Nekateri fundamentalisti svetih knjig ne citirajo, ampak izhajajo iz častitljive tradicije.
Nekatera izmed gibanj so se zatekla k nasilnemu načinu razlaganja svojih ideologij,
medtem ko se druga zbirajo v mejah zakona.
V svojih pojavnih raznolikostih poskuša fundamentalizem moderno postindustrijsko
civilizacijo, ki temelji na filozofski tradiciji razsvetljenstva in newtonske znanstvene
paradigme, za katero meni, da je oblika razpadanja človeške biti, aktivno s sredstvi in
postopki revolucionarnega aktivizma spremeniti in preoblikovati v skladu z absolutno
avtoriteto božje besede oziroma nepogrešljivo božjo resnico, ki je predstavljena v svetih
knjigah, od korana vse do biblije (Kramer, 2003, str. 1).
Šterbenc (2011, str. 83) navaja, da je fundamentalizem »tendenca, način mišljenja, ki
obstaja v religijskih skupnostih in je paradigmatsko utelešena v določenih reprezentativnih
8

Glagol »sekularizirati« pomeni povzročitev, da nekaj izgubi verski oziroma cerkveni značaj,
medtem ko gre pri pojmu »sekularizacija« za proces zmanjševanja družbenega pomena religije kot
posledice modernizacije (SSKJ, 2015).
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posameznikih in gibanjih in ki se manifestira kot strategija ali skupek strategij, s katerimi
oblegani verniki poskušajo zaščititi svojo distinktivno identiteto kot ljudje ali skupine«.
Številne oblike fundamentalizma nastajajo iz prepričanja, da jim je v skladu z eshatologijo9
verske doktrine znan, ne samo »izbrani narod«, temveč tudi zadnji cilj oziroma končni
rezultat zgodovine. Ob takšnem postopku teološkega predvidevanja se velikokrat
sklicujejo na figure božjega glasnika oziroma rešitelja, še posebej pa na konceptualno
bogastvo in ikonografski potencial milenija10. Vsa navedena retorična sredstva pomagajo,
v fundamentalističnem diskurzu, pri opredeljevanju mej med skupino in vsemi ostalimi,
kar se naprej kaže skozi stil oblačenja ter jezikovne in moralne kodekse, ki jih člani
skupine disciplinirano spoštujejo v vsakodnevnem življenju (Debeljak, 2003, str. 63).
Osnovni strateški cilj fundamentalističnega gibanja je različnost svojih duhovnih interesov
ponovno postaviti v središče javnega življenja tako, da izražajo nezadovoljstvo s stanjem
religije v privatnem okvirju, v katerega so jo postavili valovi moderne diferenciacije
vrednostnih sfer in sekularna struktura moderne politične države (Debeljak, 2003, str. 63).
Vrnitev pomena religije v javno življenje bi po mnenju fundamentalistov bilo mogoče
doseči skozi obvezno utemeljitev družbenih zakonov, političnih pravil in kulturnih običajev,
na podlagi svetih spisov oziroma na podlagi religijske tradicije.
Garvey (1993, str. 20–22) poudarja, da lahko fundamentalistično gibanje razlikujemo
glede na to, kaj fundamentaliste spodbudi k politični aktivnosti:
1. Gibanja, ki se odzovejo na spremembo nacionalne identitete. Pri tem gibanju gre
za strah prevlade druge religije na novem ozemlju, ki ga je osvojila druga država
ali za priložnost, da na novo pridobljenem ozemlju širijo svojo religijo.
Fundamentalisti lahko tako v obeh primerih pokažejo na skupino kot »sovražnika«,
proti kateremu se odzovejo.
2. Gibanja, ki se odvijajo na podlagi prizadevanja vlade, da bi razširila javno področje
znotraj nacionalne države. Enako kot pri prvem lahko tudi tukaj fundamentalisti
opredelijo sovražnika.
Za fundamentalistična gibanja lahko ugotovimo, da do njih pride predvsem zaradi
prepričanja članov, da je njihova religijska identiteta ogrožena. Za fundamentaliste
pomeni napad na njihova prepričanja, napredovanje sekularizacijskega procesa oziroma
omejevanje religije na zasebno področje. Namen fundamentalistov je ohraniti vpliv religije
na vseh področjih družbe, kjer kombinirajo uveljavljanje tradicionalnih elementov religije z
uporabo modernih sredstev.

Eshatologija je nauk o zadnjih ciljih življenja in sveta (SSKJ, 2015).
Milenistično ali hilijastično gibanje predstavlja specifično obliko družbenega gibanja, katerega
doktrina o usodnem poslanstvu vsebuje pričakovanje trenutne, kolektivne in popolne odrešitve
(Debeljak, 2003, str. 62).
9

10
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Večina avtorjev in zahodnih medijev je predstavila fundamentalistična gibanja kot
ekstremistična, teroristična, nestrpna in iracionalna brez posvečanja pozornosti družbeni
realnosti in razmeram, v katerih so nastala. Večinoma so bralci vedno znova obveščeni o
verskih fanatikih, nestrpnih zlobnežih ali islamskih fundamentalistih, ne da bi pogledali
pogoje, ki so vzredili ta gibanja oziroma kaj so njihovi cilji in ideologije. Gibanje ni grožnja
nikomur, niti Zahodni civilizaciji niti zahodnemu načinu življenja, prav tako niso
sestavljena iz nestrpnih fanatikov in skrajnežev, temveč so v glavnem odziv na njihove
lastne protidemokratične, skorumpirane in nesposobne vlade. So tudi reakcija proti tuji
prevladi in vplivom, ki so jim muslimanske družbe izpostavljene že dolgo časa (Delibas,
2014, str. 259).
3.5.1 ZGODOVINA NASTANKA FUNDAMENTALISTIČNIH GIBANJ
Smrke (2000, str. 240) vidi pojav fundamentalizma kot odgovor na vrednostni relativizem,
znanstveno obravnavo religijskih tekstov, liberalnejše poglede in etična vprašanja ter na
sekularizem.
Potrebno je omeniti, da se je pojem fundamentalizem najprej pojavil leta 1920 in da je
povezan s konservativnimi evangeličanskimi protestanti v ZDA, ki so bili pripravljeni na
spopade za ohranitev temeljev krščanstva (Munson, 2005, str. 342). Kot primer poskusa
prevlade med muslimanskim in krščanskim življenjem lahko omenimo libanonsko
državljansko vojno, ki je izbruhnila aprila 1975 in trajala do oktobra 1990. Populacijo
Libanona sestavljajo kristjani in muslimani. Že od leta 1932 ni bilo uradnega popisa
prebivalstva, kar kaže na politično občutljivost nad verskim ravnovesjem v Libanonu. Po
ocenah vlade ZDA je več kot polovica prebivalcev muslimanov (šiiti, suniti in druzi) ostalo
pa so kristjani. Trditve muslimanov, da predstavljajo večino, so prispevale k napetostim in
civilnim sporom v letih 1975–1976, prav tako pa so bile podlaga za zahteve po
močnejšem glasu muslimanov v vladi. Do državljanske vojne v Libanonu je prišlo v
Bejrutu aprila 1975, ko so bili ob poskusu atentata na političnega voditelja Pierra
Jumayyila, ubiti štirje člani Falangistične stranke. Ker so verjeli, da so bili napadalci
Palestinci, so se falangisti maščevali kasneje isti dan, ko so napadli avtobus, poln
palestinskih potnikov, ki so se peljali po krščanski soseski. Dogodek je terjal smrt okoli
šestindvajset potnikov. Konfesionalna ali spovedna ureditev različnih četrti Bejruta je
olajšala naključno ubijanje. Večina prebivalcev Bejruta je v prvih dneh boja ostala znotraj
svojih domov, nekateri od njih pa so se zavedali, da so priča začetku vojne, ki je uničevala
mesto in razdelila državo. Kljub nujnemu nadzoru spopadov je vlada v naslednjih mesecih
ostala paralizirana. Pomanjkljivosti političnega sistema, ki ga je državni pakt11 leta 1943
11

Državni pakt, nenapisani sporazum, je nastal leta 1943 kot posledica številnih srečanj med
libanonskim prvim predsednikom Khurijem (krščanski Maronit) in prvim libanonskim predsednikom
vlade Riyadom (Sunit). V središču pogajanj je bil strah kristjanov pred prevlado muslimanskih
skupnosti v Libanonu in okoliških arabskih državah, in strah muslimanov pred zahodno hegemonijo.
V zameno za krščansko obljubo, da ne bo zahtevala tuje, to je francoske, zaščite in da bo sprejela
t. i. arabski obraz Libanona, je muslimanska stran privolila k priznanju neodvisnosti in legitimnosti
libanonske države v mejah, postavljenih leta 1920, in opustitev prizadevanj za zvezo s Sirijo. Pakt
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pripravil le začasno, so bile jasnejše kot kdajkoli prej. Za mnoge opazovalce je bil del
spora tudi vprašanje konfesionalizma, ki ni bil v ravnotežju. Natančneje, krščanski
maroniti niso bili pripravljeni deliti moči in gospodarskih priložnosti z muslimansko večino
(Global Security, 2016, str. 1).
Medtem ko sta bili v vojni dve glavni vojskujoči taborišči, so borci v državljanski vojni
vključevali tudi velike in male milice ter stranke. Glavne tradicionalne krščanske politične
stranke so vključevale Katae´b in acionalne liberalne stranke. Te stranke so bile prisilno
združene leta 1980 v eno organizacijo, in sicer v Libanonske sile, katerih skupna bojna sila
je bila ocenjena na 8000–10000 borcev (Makdisi in Sadaka, 2003, str. 15).
Sporazum Taif12 iz leta 1989 je pomenil začetek konca državljanske vojne. Januarja istega
leta je odbor Arabske lige, ki mu je predsedoval Kuvajt, vključeval pa je tudi Savdsko
Arabijo, Alžirijo in Maroko, začel oblikovati rešitve spora, kar je vodilo v sestanek
libanonskih parlamentarcev v Taifu, Savdski Arabiji, kjer so se dogovorili za nacionalno
soglasje sprave v oktobru. Ob povratku v Libanon je bil sporazum novembra ratificiran,
izvoljen pa je bil tudi novi predsednik Rene Moawad (Global Security, 2016, str. 1).
Kramer po drugi strani navaja, da je fundamentalizem nastal kot rezultat nekih družbenih
sprememb in pritiskov katoliških protestantov zaradi vse večjih kritik biblije in širitve
skepticizma (Kramer, 2003, str.1).
Čeprav se je izraz fundamentalizem najprej pojavil v povezavi s krščanstvom, ga danes
večina ljudi povezuje z islamom. Avtorji gibanja, ki se danes pojmujejo kot »islamski
fundamentalizem«, se povezujejo z iransko revolucijo, ki je trajala med letoma 1978–1979
in je predstavljala reakcijo in upor proti avtoritarnemu režimu in nasprotovanje ekonomski
in kulturni modernizaciji (Kramer, 2003, str. 1).
Izraz islamski fundamentalizem se je razširil predvsem zahvaljujoč poročanju medijev o
iranski revoluciji. Uporaba izraza fundamentalizem v povezavi z islamom se je hitro širila
in je tako do leta 1990 angleški oksfordski slovar opredelil fundamentalizem ne le kot
»strogo ohranjanje tradicionalnih protestantskih prepričanj« ampak tudi kot »strogo
ohranjanje starodavnih ali temeljnih doktrin katere koli vere, predvsem islama« (Kramer,
2003, str. 1).
Bolj ko je izraz islamski fundamentalizem postal popularen v medijih, bolj so se učenjaki
islama odmikali od njega. Razlogi za to so se spreminjali. Nekateri so namreč menili, da
izraz ni uspel ujeti metodologije in stila iranske revolucije in primerljivih muslimanskih
gibanj. Bernard Lewis (1988, str. 117) je mnenja, da se izraz fundamentalist lahko poveže
je tudi okrepil sektaški sistem vlade, ki se je začel že za časa francoskega mandata, s formalizacijo
verske porazdelitve visokih položajev v vladi, ki je temeljila na popisu iz leta 1932 z razmerjem 6:5
v korist kristjanov (U.S. Library of Congress, 2016, str. 1).
12
Sporazum Taif je tvoril kompromis med libanonskimi poslanci, političnimi skupinami in strankami,
milico in voditelji. Povzemal je številne bistvene točke, ki so se nanašale na strukturo političnega
sistema in suverenosti libanonske države (Krayem, 2016, str. 1).
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kot krščanski izraz, ki je prišel v rabo v zgodnjih letih 20. stoletja in označuje nekatere
protestantske cerkve in organizacije posebej tiste, ki ohranjajo dobeseden božanski izvor
in pomen biblije. Pri tem jim nasprotujejo liberalni in modernistični teologi, ki se nagibajo
k bolj kritičnemu pojmovanju svetega pisma. Na drugi strani med muslimanskimi teologi
še vedno ni tako modernističnega in liberalnega pristopa h koranu in so tako posledično
vsi muslimani v odnosu do besedila v koranu fundamentalisti. Muslimanski fundamentalisti
se od drugih muslimanov in krščanskih fundamentalistov razlikujejo v svoji filozofiji in
legalizmu. Temeljijo ne samo na koranu, temveč tudi na tradicijah preroka in korpusu
prenesenega teološkega in pravnega učenja.
Spet drugi znanstveniki, še posebej tisti, ki so simpatizirali z novimi muslimanskimi gibanji,
pa so protestirali in dejali, da etiketa fundamentalist krivično stigmatizira napredne
muslimane. Med drugimi se John Esposito (1992, str. 7), ki je ameriški zagovornik
islamskih gibanj, ne strinja z uporabo fundamentalizma v islamskem kontekstu. Meni
namreč, da je za mnoge liberalne oziroma zmerne kristjane beseda fundamentalist
slabšalen izraz, ki se uporablja predvsem nekritično do vseh tistih, ki zagovarjajo
dobesedno svetopisemsko stališče in se tako štejejo kot statični, retrogradni in
ekstremistični. Kot rezultat se je pojem fundamentalizem pogosto nanašal na tiste, ki
sveto pismo razumejo dobesedno in se želijo vrniti oziroma posnemati preteklost. Na
Bližnjem vzhodu takšnemu stereotipu pripadajo dejansko le redki posamezniki in
organizacije, res pa je, da imajo dejansko mnogi fundamentalistični vodje najboljšo
izobrazbo, so na pomembnih položajih v družbi in so spretni pri izkoriščanju najnovejše
tehnologije, ki jo uporabljajo pri širjenju svojih pogledov in ustvarjanju modernih ustanov,
kot so šole, bolnišnice in agencije za socialne storitve.
Da bi še bolje razumeli dilemo fundamentalizma v odnosu med krščanstvom in islamom,
je potrebno pogledati, kako eden in drugi pojem fundamentalizma definirata. V krščanstvu
se izraz fundamentalizem običajno uporablja za sklicevanje na konzervativni del
evangeličanskega krščanstva, ki je samo po sebi najbolj konzervativno krilo
protestantskega krščanstva. Fundamentalistični kristjani običajno verjamejo, da je sveto
pismo navdih boga. Zavračajo sodobno analizo biblije kot zgodovinskega dokumenta,
napisanega s strani avtorjev, ki so poskušali spodbujati svoja razvijajoča se duhovna
prepričanja. Biblijo vidijo kot božjo besedo, notranje dosledno in brez napak. Izraz
fundamentalist izhaja iz publikacije »Temelji: Pričevanje resnice«, napisane leta 1909
(Religious Tolerance, 2004, str. 1).
Izraz fundamentalizem je bil, kot že rečeno, v veliki meri zlorabljen s strani medijev. Le-ti
ta izraz uporabljajo, ko se nanaša na teroriste, ki so po naključju muslimani oziroma so
protiameriški muslimani. To ni točno. Fundamentalistični islam je preprosto konzervativno
krilo islama, tako kot je fundamentalistično krščanstvo konzervativno krilo krščanstva.
Velika večina muslimanskih fundamentalistov so pobožni posamezniki, ki strogo sledijo
naukom Mohameda, spodbujajo k rednemu obiskovanju mošeje in branju korana. Mnogi
spodbujajo koncept teokratskega vladanja, v katerem je šeriatsko oziroma islamsko pravo
glavno. Zahod najverjetneje vidijo kot posvetnega, brezbožnega, dekadentnega in
obsedenega s spolnostjo (Religious Tolerance, 2004, str. 1).
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Richard T. Antoun (2001, str. 1–4) navaja, da imajo priljubljena in publicistična stališča
verskega fundamentalizma v krščanskem primeru poudarek na verskem fanatizmu,
škandaloznih prepričanjih (npr. razsvetljeni kristjani imajo fundamentalistično prepričanje
v Kristusovo skorajšnjo vrnitev na oblakih slave), nasprotovanju znanosti na splošno,
posebej nauku o evoluciji. V muslimanskem primeru je poudarek na zatiranju žensk,
vključno z njihovim pokrivanjem, osamo in zaprtostjo, na ostrih in pogosto brutalnih
kaznih za kršitve verskih norm, na fanatičnih prepričanjih, na sovražnosti do zahodnjakov,
patriarhalizmu in težnji, da se zatekajo k nasilju znotraj narodne skupnosti in terorizmu
izven nje.
Pojem fundamentalizem je imel skozi zgodovino nekaj akademskih zagovornikov. Tako je
leta 1988 Univerza v Chicagu, podprta s strani Ameriške akademije znanosti in umetnosti,
začela s projektom imenovanim Fundamentalizem, ki je bil namenjen primerjavi trendov v
krščanstvu, islamu, judaizmu, hinduizmu in budizmu. Sam projekt se je začel s hipotezo,
da posameznika pospešitev modernizacije prisili v »reaktivni«, včasih tudi nasilni, način
obnašanja. Organizatorji projekta so fundamentalizem opredelili kot strategijo oziroma
skupek strategij, s katerimi verniki v težavah poskušajo ohraniti svojo značilno identiteto
kot ljudje ali skupine s selektivnim iskanjem naukov, prepričanj in praks s sveto
preteklostjo (Marty, 1995).
V islamskem kontekstu je termin fundamentalizem najmočneje intelektualno obranil
sirijski filozof Sadik J. al-Azm. Al- Azm, sicer znan po svojem konfliktnem odnosu z
verskimi oblastmi je raziskal doktrine novih islamskih gibanj in pri tem ugotovil, da so
sestavljene iz t. i. takojšnje vrnitve k islamskim osnovam in temeljem. Do enakega
zaključka je poleg al-Azme prišel tudi egiptovski filozof Hasan Hanafi, ki je ugotovil, da bi
težko našli bolj primeren termin kot nazadnje na zahodu uporabljen fundamentalizem, ki
bi pokrival pomen islamskega prebujenja oziroma preporoda (Kramer, 2003, str. 1).
V 90-ih letih prejšnjega stoletja je pojem fundamentalizem začel vse bolj sovpadati z
ekstremizmom. Po dogodkih septembra 2001 je t. i. džihad ponovno vrnil v funkcijo
islamski fundamentalizem, ki je od takrat postal najbolj nasilno dejanje ali gibanje v
sodobnem islamskem svetu.
3.5.2 RADIKALNI ISLAMIZEM
Pojem »radikalni islamizem« predstavlja gibanje, ki se nagiba k revolucionarni preobrazbi
sveta po zgledu koranskega nauka.
Številni islamski teroristični napadi v zadnjih letih so privedli do široke razprave o tem,
kako se soočiti s to novo grožnjo. Na dolgi rok je lahko boj proti islamskemu terorizmu
uspešen le, če cilja na tako simptome (teroristični napadi) kot tudi vzroke za te grožnje.
Večina politikov in učenjakov deli mišljenje, da je islamski terorizem povzročen z
izključitvijo večine ljudi v arabskih državah iz političnega, socialnega in gospodarskega
napredka. Busheva administracija je povezovala pojav islamskega terorizma s
pomanjkanjem demokracije v arabskem svetu.
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Saeed Rahnema trdi, da so imperializem, avtoritatizem in sodobni vzpon radikalnega
islamizma tesno povezani. Slednji je namreč kompleksen produkt neuspešnih programov
modernizacije, propadlega razvoja pod okriljem mednarodnega kapitala v sodelovanju z
lokalnimi lastninskimi razredi in podkupljivih, nedemokratičnih vlad v celotnem islamskem
svetu. H krepitvi radikalnih islamistov je pripomogel tudi neuspeh sekularno usmerjenih
levih in liberalnih nacionalističnih gibanj, ki so želeli pritegniti podporo mase ljudi
(Rahnema 2008, str. 483).
Bistvo radikalnega islamizma je vrnitev h koreninam islama in enotnosti vere ter politične
organizacije. Te naj bi namreč ogrozila Zahod in t. i. islamski odpadniki. Zavzema se za
ponovno zavzetje celotne družbe pod enotno zastavo tradicionalnih vrednot in verovanj,
prav tako pa zagovarja strogi patriarhalizem. Radikalizacija je nasprotje modernizaciji in
prispeva k novačenju množic novih teroristov. Kar je zanimivo pri radikalnih posameznikih,
je to, da večina članov prihaja iz bogatih družbenih slojev, so dobro izobraženi in dobro
poznajo delovanje zahodnega sveta. Dober primer takšnega člana je Sayyid Qutb,
radikalni sunitski teoretik, ki je bil eden izmed ključnih članov Muslimanske bratovščine.
Islamski radikalci vidijo sebe kot zadnjo obrambo pred vdorom in prevlado zahodnih
vrednot na ozemlju islamskih držav. Menijo namreč, da je razcvet modernizma povzročil v
državah islama razcepitev in razdvojenost (Žurga, 2010, str. 12, 13).
Čeprav islamski radikalci pravijo, da spoštujejo načela in pravila, zapisana v koranu, temu
ni ravno tako. Sami namreč velik del vsebine prevajajo in pojmujejo po svoje, pri čemer
dobi neko pravilo drugačen pomen. Primer napačnega razumevanja pravil korana je že ta,
da koran opredeljuje deset zapovedi za časa vojne, ki ne smejo biti prekršena. Med pravili
so tudi ne ubijaj otrok, ne ubijaj žensk, ne ubijaj starcev, ne uničuj stavb, katerih pa se t.
i. borci za tradicionalne vrednote ravno ne držijo. Številni strokovnjaki za islam
izpostavljajo pojmovanje islama na Zahodu kot nestrpno religijo do ostalih religij, ki deluje
po načelu »ubij nevernika«. To stališče javnosti je popolnoma napačno, saj koran uči in
zagovarja versko svobodo ter se do drugih religij opredeljuje spoštljivo.
3.5.3 ZAHODNO POJMOVANJE ISLAMSKEGA FUNDAMENTALIZMA
Zahodno dojemanje islama in pomisleki, ki izhajajo iz njega, so zakoreninjeni v dolgem
obdobju judovsko-krščanske in muslimanske zgodovinske interakcije. Kratek opis te
zgodovine lahko pomaga pri odgovorih na nekatera izmed vprašanj. Kako so se zahodne
države, npr. ZDA, odzvale na islamska fundamentalistična gibanja? Kakšne skrbi so prišle
še posebej do izraza? Ali so vsi zahodnjaki enakega mnenja pri odzivu na islamski
fundamentalizem (Davidson, 2013, str. 61-63)?
Odnosi med judovsko-krščanskim (oziroma današnjim Zahodom) in muslimanskim svetom
(oziroma današnji Vzhod) imajo dolgo in pogosto konfliktno zgodovino. Od časa preroka
Mohameda so religije teh dveh civilizacij v konfliktu kljub dejstvu, da je Mohamed,
ustvarjen z islamom, dedič dveh velikih monoteističnih religij, krščanstva in judaizma.
Mohamed je menil, da je islam vrhunec in izpolnjevanje teh religij. Ker je bil koran zadnje
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božje razodetje, je prilagodil in »popravil« domnevno napačne razlage in uporabo, ki so
jih Kristjani in Judje opredelili. Glede na to, da so Kristjani in Judje zavrnili sprejem
Mohameda kot zadnjega preroka in koran kot končno božje razodetje, je bilo rivalstvo
neizbežno. Uveljavljene vzhodne in zahodne cerkve tistega časa so s svojim enotnim
negativnim stališčem do islama prispevale k začetku konflikta. Na Zahodu se je prvotna
očrnitev islama in Mohameda razvila v popularen pogled, ki kaže, da se je ves napredek in
razvoj skupnosti ustavil tam, kjer muslimani vladajo kristjanom. Nacionalizem, ki je postal
v poznem osemnajstem in devetnajstem stoletju v umu Zahoda, povezan z idejo
napredka, je bil kristjanom v muslimansko vodenih Grčiji, Srbiji in drugih balkanskih
državah kraten. Na Zahodu so muslimansko vladavino na Balkanu označevali kot
barbarsko in kot akt muslimanskega imperializma nad evropskim in krščanskim narodom
(Davidson, 2013, str. 61-63).
Številni muslimani zdaj vračajo uslugo s prikazovanjem slike Zahoda iz časa ne le
križarskih vojn, temveč tudi iz poznejšega obdobja zahodne kolonialne okupacije, ki je
trajala od devetnajstega do prve polovice dvajsetega stoletja.
Politični voditelji in Zahod posvečajo veliko pozornosti nevarnosti islama. Čeprav v islamu
obstaja ekstremizem, pa ne predstavlja naukov korana niti stališč večine muslimanov ali
Arabcev. Žal mediji velikokrat posvečajo pozornost nesprejemljivemu obnašanju peščice, s
čimer ustvarjajo pregrado in preprečujejo popolno razumevanje te etnične skupine.
Demonizacija teh ljudi je podobna negativnemu prikazovanju Japoncev in Vietnamcev v
času druge svetovne vojne oziroma vietnamske vojne. Zaradi svoje žaljive konotacije
mnogi muslimani menijo, da je izraz »islamski fundamentalizem« napad na njihovo vero
in pogosto obravnavan kot namerni poskus Zahoda pri »izkrivljanju in lažni predstavitvi
sodobnega islamskega preporoda« (Rajashekar v Scott, 1999, str. 1). V zadnjem
desetletju je prišlo do močnega preporoda in oživitve islama. Muslimanska društva se
gradijo z osredotočenostjo na islamske vrednote. Muslimani so si vedno prizadevali
združiti vrzel med vero in prakso, danes pa številni integrirajo zahodne ideje utemeljene
na islamu. S tem, ko se je grožnja zahodne infiltracije v muslimanskih družbah
nadaljevala, so se nekateri odzvali s programom čiščenja, in uporabo slogana »nazaj k
islamu«. Tako so ustvarili Muslimansko bratovščino. Prišlo je že do številnih terorističnih
dejanj, izvedenih v imenu islamskega fundamentalizma. Čeprav se številni muslimani
čutijo osramočene zaradi dejanj svojih bratov, menijo, da zahodnjaki namerno kažejo vse
muslimane kot zle. Da ta trditev ni povsem napačna, kaže dejstvo, da je strah
zahodnjakov do muslimanov utemeljen zaradi ponavljajočih se brutalnih ravnanj islamskih
skrajnežev (Scott, 1999, str. 1).
Osrednji krivec stereotipa, ki spremlja islamski fundamentalizem, so mediji, ki ustvarjajo
pristranski pogled in vplivajo na javnost. Kot večina stališč medijev do trenutnih dogodkov
obstaja poseben poudarek na neugodne vidike družbe. Redko se pojavlja članek, ki
opisuje dobro v različnih skupnostih, narodih, narodnostih in veroizpovedih. Namesto tega
pozornost vzbujajo nasilni dogodki, kot so požigi, umori in vojna. Javnost se tako zanima
za spopade in soočenja, da ne uspe prepoznati lepot sveta in tistih, ki ga naseljujejo.
Obstaja nešteto revij, ki so posvečene prikazovanju najnovejših škandalov in konfliktov po
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celem svetu. Tiskovna obsedenost s polemikami ustvarja oviro pri regulatorni ureditvi
odnosov med nasprotnimi državami in islamskim kraljestvom. Tisk prav tako skozi
upodobitve terorizma nenehno demonizira muslimane kot celoto. Ko javnost prebere o
nasilju s strani izbrane skupine, ki »predstavlja« islam, si glede na prebrano ustvari lastno
mnenje. Družba si tako ustvari mnenje, neodobravanje islama pa vpliva ne le na dejanja
predstavnikov v vladi, temveč se izkaže tudi kot škodljivo za odnose med različnimi
entitetami in skupnostmi (Scott, 1999, str. 1).
Na prehod iz stanja pred radikalizacijo in dejansko radikalizacijo vpliva več sprožilnih
dejavnikov. Najbolj pogost je zahodna zunanja politika in izolirani provokativni dogodki.
Zahodne sile v Iraku in Afganistanu so po mnenju mnogih muslimanov okupatorji
muslimanske zemlje in vir njihove jeze. Slike iz zapora Abu Ghraib, Guantanama in
televizijske oddaje, ki so prenašale dogajanje v Afganistanu, Iraku, Gazi, Čečeniji, Alžiriji,
Kašmirju, Sudanu in Somaliji ter na drugih področjih, so prispevali k podobi nasilja,
trpinčenja in krivice do muslimanov. Zahod dojemajo kot pro-izraelski, z dvojnimi merili do
muslimanskega sveta. Na primer, zahodne vlade razumejo kot podporo nedemokratičnim
režimom na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, vključno s Savdsko Arabijo, Egiptom in
Pakistanom, medtem ko ne priznavajo rezultatov svobodnih volitev na drugih mestih (npr.
Palestina). Poleg tega neukrepanje Zahoda v Kašmirju in Čečeniji krepi podobo
zanemarjanja in nemoči muslimanov. Zdi se, da igra pogled na zahodno zunanjo politiko
ključno vlogo pri ustvarjanju jeze, še posebej med mlajšimi generacijami muslimanov. Na
primer, uradno naveden razlog za samomorilskega napadalca v Londonu Mohameda
Sidiqa Khana je bil občutek krivice, ki jo izvaja zahod proti muslimanom po svetu.
Shahzad Tanweer, Khanov somišljenik, je pokazal videokaseto leto po samomorilskem
napadu, kjer je navedeno, da je britanska zunanja politika kriva za teroristična dejanja.
Naslednji citat Tanweerja govori sam zase: »Za nemuslimane v Veliki Britaniji, verjetno se
sprašujete, kaj ste storili, da ste si to zaslužili … Vi ste tisti, ki ste glasovali za vašo vlado,
ki še naprej zatira naše matere, otroke, brate in sestre od vzhoda pa vse do zahoda v
Palestini, Afganistanu, Iraku, Čečeniji … Vaša vlada je odkrito podpirala genocid več kot
150.000 nedolžnih muslimanov v Faludži … To, čémur ste bili sedaj priča, je le začetek
niza napadov, ki se bodo nadaljevala in postajala močnejša … Mi smo 100 % predani
islamu, mi ljubimo smrt tako kot vi ljubite življenje« (Tanweer v Precht, 2007, str. 50–51).
Po mnenju britanskega zunanjega ministrstva iz leta 2004 se zdi, da je ključni dejavnik
rekrutiranja ekstremističnih organizacij vključevanje Velike Britanije v vojno v Iraku
(Precht, 2007, str. 51).
Pripravljenost muslimanov, rojenih in vzgojenih v zahodnih državah, da se pridružijo
džihadu, je pokazatelj moči zunanjepolitičnih težav, ki vodijo v mobilizacijo podpore
terorističnim skupinam in radikalizaciji. Poleg vključitve zahodnih sil v države Iraka,
Afganistana, Sirije, Libije itd. je vzrok za teroristične napade tudi žaljivo predstavljanje
preroka Mohameda v karikaturah zahodnega časopisja. Najbolj odmevni sta tisti v
danskem časopisu Jyllandsposten leta 2006, kar je vodilo v razširjeno nasilje in
uničevanje, ter tiste v francoskem časopisu Charlie Hebdo, ki so vodile v teroristični
napad, ki sta ga izvedla brata Kouachi (Precht, 2007, str. 50–52).
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Tri glavna vprašanja – nasilje (zlasti v obliki terorizma), demokracija in pravice žensk,
prevladujejo pri zaskrbljenosti Zahoda zaradi islamskega fundamentalizma. Demokracija in
pravice žensk so postali pomemben vidik širjenja zahodne kulture, vendar se hkrati
islamska religija oživlja in se ponovno širi. Islamski preporod je privedel do občutka strahu
in kulturne nezdružljivosti s strani tako zahodnjakov kot muslimanov. Za islamske
fundamentaliste je zagovarjanje zahodnih oblik upravljanja in življenjskega sloga v
muslimanskem svetu dokaz o nepripravljenosti Zahoda pri sprejetju islamske kulture kot
legitimnega, drugačnega načina življenja. Ni presenetljivo, da je odpor proti spremembam
muslimanske družbe glede na zahodni model, privedel do nasilja leta 1979 v iranski
revoluciji proti šahu. Nekateri zahodnjaki so si ta odpor razlagali, ne kot dejanje kulturne
samoobrambe, temveč kot napad na zahodne civilizacije (Davidson, 2013, str. 64).
Kar danes predstavlja težavo Zahodu, so načela, zamisli in ideologije trenutnih islamsko
prerojenih mislecev, ki za Zahod predstavljajo izziv na različnih ravneh. Islamska
univerzalnost, poleg geografske, zavrača idejo o razlikovanju med narodi, rasami, barvo in
jeziki. Ta univerzalnost islama potrjuje njegovo celovitost v luči urejanja vseh vidikov
življenja – političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega. Zahodne intelektualne in
epistemološke paradigme, ki se ukvarjajo z islamom, so se vedno osredotočale na
epistemološke teze sodobnih islamskih mislecev, kot so Hasan al-Ban, Sayyid Qutb in al
Mawdudi. Vsi ti misleci kritizirajo zahodno satanistično vedenje, njegov materializem, željo
po oblasti in uporabi sile (Yousef, 2013, str. 20).
Nov val zahodne strategije pri pretiravanju, ko gre za islamski fundamentalizem, v
obdobju po 11. septembru, je bil v teku, in sicer do te mere, da so nekateri intelektualci,
novinarji in zahodni strokovnjaki menili, da bin Laden in Al Kaida poskušata vzpostaviti
veliki muslimanski imperij, ki bi se raztezal od Maroka na zahodu, Indonezije na vzhodu in
iz Srednje Azije na severu do Južne Afrike na jugu. Ti islamisti vlagajo več napora za
dosego svojih glavnih ciljev in namenov z vsemi možnimi sredstvi, vključno z džihadom in
nasiljem. Če to tezo postavimo v teoretični kontekst, potem bi bilo mogoče trditi, da
zahodni mediji, akademiki, nosilci odločanja in raziskovalni centri trudijo podati mnenje,
da je islamski globalizem, temelječ na ekstremizmu in terorizmu, postal naslednja grožnja,
ki bo nadomestila komunizem. Zaradi tega je potrebno to vrsto »škodljivega« globalizma
ukrotiti v vseh pogledih, saj predstavlja neposredno nevarnost za civilizirane družbe in
zahodne demokracije. Ko se džihad omenja v zahodnih teoretičnih in konceptualnih
okvirjih, poskuša veliko zahodnih teorij dokazati, da je džihad za muslimane bolj ali manj
sovražna reakcija na zahodno modernost, ki jo vodi ZDA in zoper vse manifestacije
zahodne civilizacije (Yousef, 2013, str. 22).
Stališča in vidiki mnogih zahodnih strokovnjakov o islamu in islamizmu so pogosto
intelektualno in znanstveno omejena, saj so označili napadalce 11. septembra v
Washingtonu in New Yorku kot muslimane, okužene z vročico krvavega džihada in nasilja.
John Esposito je pisal pretežno o islamu, uredil je številne članke, knjige in analize v
povezavi s sodobnim islamskim gibanjem. Umestil je 11. september v okvir krvavih
operacij, ki izvirajo iz džihadistične ideologije, skupaj z nasilno razlago islamskih
prepričanj. Bin Ladna je ocenil kot tradicionalno arabsko osebnost, katere srce je polno
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sovraštva do Amerike in nasičeno z džihadističnimi načeli, ki so ga spremljala od otroštva.
Na podlagi tega vidika je bin Laden odrastel v puščavskem okolju, kjer so prevladovale
ideje vahabitov; posledično je vahabizem odgovoren za dogajanja v ZDA, zato se je na
Zahodu in v ZDA pojavilo veliko število pozivov s strani politikov, akademikov in
raziskovalnih centrov, da Savdska Arabija napade teroriste in njihova skrivališča v tem
kraljestvu (Yousef, 2013, str. 22, 23).
V Zahodnih podobah islama in muslimanov, običajno prevladuje negativizem, aroganca in
neupoštevanje drugih. Razširjenost teh stereotipov se je v 19. in na začetku 20. stoletja
podvojila, ko so Arabci in muslimani živeli v obdobju dekadence, slepega nacionalizma in
pojavu nacionalnih čustev med Arabci in Turki, kar je pospešilo konec Otomanskega
imperija. V tem obdobju je Evropa dosegala izjemne napredke na področju znanosti,
tehnologije, ekonomije in filozofije (Yousef, 2013, str. 25).
Velike posledice na politiko ZDA, posebej v odnosu do Arabcev in muslimanskih držav, je
imel 11. september. Poleg ameriške okupacije Afganistana in Iraka so zahodnjaki na
splošno razširili krog povezovanja muslimanov, s terorizmom in vsem nesprejemljivim.
Teroristična dejanja v ZDA so bila hudo izkoriščena za šikaniranje muslimanov v zahodnih
družbah. Neposredna vojaška okupacija in psihološko spopadanje je privedlo do
terminologije ter konceptov vojne in soočenja. Ti termini so islamofobija, islamski
terorizem in islamski fašizem (Yousef, 2013, str. 25).

3.6 POJMOVANJE NASILJA IN TERORIZMA
Ko danes slišimo za besedo terorizem, najprej pomislimo na eno izmed samomorilskih
dejanj, predvsem na Bližnjem vzhodu, s strani ekstremistov, posledica katerega so
številne civilne žrtve. Moč in terorizem sta pomembni smernici, tako zgodovinskih kot tudi
sodobnih političnih in družbenih procesov in odnosov. Po klasični definiciji realistične moči
Maxa Webra, pridobljene iz analize politične sfere družbenega delovanja, se moč nahaja
znotraj določenega družbenega odnosa in pomeni verjetnost, da bo en akter tega odnosa
uresničil svoj cilj kljub nasprotovanju drugega akterja. Kot faktor in subjekt nacionalnih in
mednarodnih političnih in družbenih procesov predstavlja terorizem, ki vključuje uporabo
terorja in nevojno nasilje zaradi uresničenja političnih ciljev, križišče politike in nasilja, s
težnjo po prisvajanju moči (Bilandžić, 2014, str. 31).
Le nekaj izrazov ali pojmov v sodobnih političnih razpravah je bilo tako težko definirati kot
terorizem. Ko se je tema pojavila oziroma ponovno pojavila v poznih 1960 in začetku
1970, so različni strokovni komentatorji opozorili na težave pri izražanju definicije, ki bi
lahko pridobila soglasje tistih, na katere se tema nanaša.
Hoffman (1998, str. 1) je prepričan, da je možno opredeliti nekaj ključnih značilnosti
terorizma. Meni namreč, da bi z razlikovanjem terorista od drugih zločincev in terorizma
od drugih oblik kriminala prišli do spoznanja, da je terorizem:
-

ciljno in politično motiviran,
nasilen oziroma grozi z nasiljem,
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-

zasnovan tako, da ima dolgoročne psihološke posledice, ki presegajo neposredno
žrtev ali cilj,
izveden preko organizacij s prepoznavno verigo poveljniške ali zarotniške mobilne
strukture, katere člani ne nosijo uniforme ali prepoznavnega simbola,
zagrešen s strani nedržavnih subjektov.

Teroristi niso usmerjeni na fizični, temveč na psihološki učinek njihovega napada.
Terorizem uporablja strategijo, ki se zanaša predvsem na simbolno moč dejanja. Uporaba
terorja prvotno ne služi namenom bojevanja, poškodbi ali uničenju nasprotnika, temveč je
njegov glavni namen v posredovanju sporočila ciljnemu občinstvu. Simbolika, ki izvira iz
terorističnih dejanj, in medijski marketing sta namenjena k nagovarjanju javnosti, da jih
uporablja kot orodje in komunikacijsko pot za vplivanje na politične predstavnike in druge
ciljne skupine. Teroristi so večinoma usmerjeni k zagrešitvi terorističnih dejanj zaradi
izražanja in želje po odpravljanju zamer in zahtev ter zaradi različnih dejavnikov, ki so
lahko racionalni ali iracionalni. Ti temeljni vzroki so običajno sestavljeni iz več statičnih in
dinamičnih kombinacij dejavnikov in okoliščin, od splošnih do specifičnih pogojev,
motivatorjev in pomenov. Lahko so globalni, regionalni ali lokalni, družbeni, strukturni ali
psihološki (Bockstette, 2008, str. 8).
Poznamo več vrst terorizma, pri opredelitvi katerih je potrebno omeniti, da so ločnice med
njimi pogosto močno zabrisane, ker ima lahko posamezna teroristična skupina več vrst
motivacij za svoje delovanje (Pavič, 2009, str. 25). V nadaljevanju bom opredelila
nekatere izmed njih.
3.6.1 VERSKI TERORIZEM
Pri verskem terorizmu poskušajo teroristi z uporabo nasilja uresničiti zapovedane božje
cilje in s tem doseči radikalne spremembe. Nekateri podatki kažejo, da je od 60 znanih
terorističnih skupin skoraj polovica versko motiviranih. Najbolj znane versko motivirane
skupine so Al Kaida, Hamas, Hezbolah, japonski Aum Šinjiko in trenutno najbolj
zasledovana Islamska država. Te skupine so usmerjene v čim večjo publiciteto in čim
večje število civilnih žrtev. Ker je posameznik pripravljen za dosego svojih ciljev žrtvovati
celo svoje življenje, je verski terorizem ena izmed najnevarnejših oblik terorizma (Pavič,
2009, str. 25).
Prizadevni člani vere se čutijo obvezane k nadaljevanju maščevanja za boga. Čeprav
obstaja na milijone tistih, ki menijo, da je »sveta vojna« bogokletje, jo drugi vidijo kot
sveto dolžnost. V iskanju mučeništva pogosto postanejo »topovska hrana« v bojih proti
nevernikom (Rose, 2003).
3.6.2 NACIONALISTIČNI TERORIZEM
Nacionalistično vrsto terorizma je težje opredeliti, saj člani teh skupin zase trdijo, da so
borci za svobodo, njihov cilj pa je doseči ločeno državo za svojo nacionalno skupino. Ta
vrsta terorizma med vsemi dosega največji uspeh pri pridobivanju mednarodnega
priznanja in simpatij. Najbolj znane nacionalistične teroristične skupine so Irska
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republikanska armada IRA, Palestinska osvobodilna organizacija PLO, Baskovska
separatistična organizacija ETA in Kurdska delavska stranka (Pavič, 2009, str. 26–27).
3.6.3 DRŽAVNI TERORIZEM
Državni terorizem je v veliki meri spolzek koncept, saj imajo države moč, da ga same
operativno opredelijo. Za razliko od nedržavnih skupin imajo države zakonodajno
pristojnost pri določanju, kaj je terorizem in vzpostavitvi posledice opredelitve. Na
razpolago imajo sile, prav tako lahko legitimno uporabijo nasilje v različnih pogledih, kot
ga civilisti ne morejo (Zalman, 2015).
Pomembno je konceptualno razumeti, da je politično nasilje s strani države najbolj
organizirana in potencialno najbolj daljnosežna oblika uporabe terorističnega nasilja.
Zaradi mnogih virov, ki jih ima na razpolago država, njena sposobnost, da se zateče k
nasilnim dejanjem v obsegu in trajanju daleč presega tista dejanja, ki so jih zagrešili
disidentski teroristi (Martin, 2013, str. 93).
To vrsto terorizma so države uporabljale kot orodje za svoje zunanje in notranjo politiko.
Ena izmed držav, ki uporablja terorizem v zunanjepolitične namene, je Iran, ki podpira
teroristično skupino Hezbolah. Državni terorizem v notranjepolitične namene je bil
značilen predvsem za večino latinskoameriških držav v času vojnih diktatur. Ena izmed
najbolj znanih držav, ki je izvajala državni terorizem, je nacistična Nemčija (Pavič, 2009,
str. 27).
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Pavič (2009, str. 31) je v enem izmed svojih del navedel, da imata terorizem in
teroristične organizacije svoje značilnosti, po katerih se ločijo od sorodnih pojavov. Te
značilnosti so:
-

politični cilj,
nasilno delovanje,
nelegitimno nasilje,
zavestno in ponavljajoče se dejanje,
sekundarni učinek (teroristična organizacija na svojo pravo tarčo deluje prek
napada na neposredno tarčo),
vzbujanje občutka strahu in drugih psihičnih reakcij,
komunikativnost terorističnega dejanja,
brezobzirnost in izjemna organiziranost,
dobra opremljenost in izurjenost ter
zarotništvo ali tajnost.

Ker je terorizem spreminjajoč se pojav, se načini delovanja prilagajajo napredku,
tehnologiji in razmeram v okolju. Za doseganje svojih ciljev teroristi najpogosteje
uporabljajo sledeče metode (Pavič, 2009, str. 32):
-

pridobiti pozornost svetovnih medijev in mednarodne politike,
izboriti si močan vpliv na ciljno občinstvo,
prisiliti nasprotnika v popuščanje njegovim zahtevam,
prekiniti družbeno rutino v določeni družbi,
izzvati državo k pretirani reakciji.

3.6.4 KORENINE TERORIZMA
Terorizem je večplasten pojav. Njegove podrobnosti so lahko subjektivne znotraj političnih
predvidevanj in socialne diskriminacije, vendar se teoretični pogledi oblikovalcev politike in
strokovnjakov razlikujejo. Obstajajo trije pristopi k terorizmu, in sicer iz makrosociološkega, psihološkega in psihosocialnega vidika. Izpeljan je iz režima »de la terreur«,
ki je obstajal v Franciji od leta 1793 do 1794, sedanji pomen pa je dobil paradigmatski
položaj v poznih 80-ih letih prejšnjega stoletja (Mazhar, 2013, str. 67).
Če pogledamo zgodovinski razvoj terorizma, lahko pridemo do zaključka, da se elementi
terorizma kot negativnega družbenega fenomena pojavljajo, odkar obstajajo konflikti. Iz
tega razloga obstaja veliko teoretičnih razprav o zgodovinskih vidikih terorizma, saj se
enakim oblikam izvajanja nasilja dajejo različne oblike in pomeni. Mnogi strokovnjaki se
strinjajo, da je raziskovanje zgodovine terorizma pravzaprav raziskovanje zgodovine
človeške civilizacije (Šetka, 2011, str. 654, 655).
Kljub dejstvu, da na periferni ravni ostaja naklepna uporaba brutalnosti oziroma grožnja
vcepljanja strahu, se terorizem nenehno spreminja in narašča, da bi postal glavni
pripomoček divergentnih sil. V enaindvajsetem stoletju se je izkazalo, da je vodilna
asimetrična strategija bojevanja. Učinki dveh svetovnih vojn so povečali obsesije in
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pričakovanja nacionalistov po vsem svetu, prav tako so tudi brutalno rušili zakonitosti
mednarodnega reda in vlad. Skozi minula desetletja 20. stoletja so bile nacionalizem in
radikalne politične ideologije glavne razvojne sile, ki so izvajale terorizem (Mazhar, 2013,
str. 68).
Nekateri strokovnjaki menijo, da sega najzgodnejši znani primer uporabe terorizma v leta
66.–73. n. št., ko je verska skupina uporabila agresivna sredstva na sistematičen in
organiziran način proti svojim nasprotnikom v Palestini. Izraz mednarodni terorizem pa se
je v političnem diskurzu pojavil nekoliko kasneje. To je bilo leta 1970 po ugrabitvi številnih
letal zahodne letalske družbe v Jordaniji s strani Palestinske skupine (Mazhar, 2013, str.
68).
S preoblikovanjem geopolitičnega stanja in ob koncu konflikta med Zahodom in Vzhodom
se je terorizem 20. stoletja razvil kot tretji radikalni koncept.
Eno od ključnih vprašanj je, kdaj se je začel »moderni terorizem«, torej terorizem, kot ga
poznamo danes. Kot njegovo rojstvo se navaja obdobje med 1860 in 1870 v Rusiji. Eden
izmed komentatorjev ruskega revolucionarnega terorizma v navedenem obdobju je Sergei
Kravchinsky, ki je bil prav tako tudi sam član kampanje, katere cilj je bil atentat zoper
carja in njegove privržence. Sam je menil, da teroristi ne morejo zrušiti vlade, vendar je
ostal neomajen, da bi lahko teroristi povzročili, da postane položaj vlade nevzdržen, pri
čemer bi oblasti prisilili, da ravna iz strahu. V enakem obdobju so terorizem izvajale
zarotniške skupine v ZDA, kjer je šlo za množično samovoljno nasilje. To je bilo obdobje
Ku Klux Klana po ameriški državljanski vojni in je pomenilo vztrajno kampanjo proti
osvoboditvi črncev in njihovi okrepitvi na Jugu. Jezni nekdanji konfederativci in drugi
pomembneži bele rase so sežigali, pohabljali in ubijali Afroameričane, pogosto ponoči,
včasih pa tudi pred množico ljudi (Law, 2015, str. 13, 14).
Izraz »terorist« je bil prvič uporabljen v angleščini in je opredeljeval državni teror leta
1795, ko je Edmund Burke tako poimenoval francoske revolucionarje med letoma 1793–
1794. Vizija francoskih revolucionarjev je bila sekularna, kot vemo, pa današnja
teroristična dejanja spodbujajo verski ekstremizem. Do enega najbolj očitnih primerov letega je prišlo leta 2006 med okupacijo Iraka s strani ZDA, ko je bilo bombardirano eno
najbolj svetih šiitskih mest. Storilci so bili sunitski uporniki, ki so delovali preko zavezništva
ali v zavezništvu z Al Kaido v Iraku. Zanimivo je dejstvo, da so teroristi napadli zgodaj
zjutraj, posledično ni bilo človeških žrtev, zlata kupola svetišča pa je bila popolnoma
uničena. Nekaj dni pozneje so se šiitske milice maščevale in ubile več kot tisoč sunitov ter
uničile mnogo njihovih mošej (Law, 2015, str. 15).
Ker je moje delo bolj osredotočeno na islamski terorizem, naj omenim, da veliko
strokovnjakov meni, da se za zgodovino oziroma začetek islamskega terorizma lahko šteje
tako imenovane asasine – muslimansko versko politično sekto, ki je bila aktivna v
enajstem stoletju našega štetja. Značilno za pripadnike te sekte je bilo, da so izvajali
atentate na svoje nasprotnike, in sicer na javnih svetih mestih in ob praznikih. Njihov
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ustanovitelj je bil Hasan Ben Ibn as-Sabbah, ki je pod svoj nadzor dobil leta 1090 dvorec
Alamut, iz katerega je potem sekta delovala (Flisar, 2012, str. 28).
Na Bližnjem vzhodu je začelo prihajati do vedno večjega pojavljanja terorizma ob koncu
šestdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat so bila dejavna palestinska gibanja, med njimi
Al Fatah in Popular Front for the Liberation of Palestine, ki sta za svoje cilje uporabljala
civiliste zunaj konfliktnih območij. Ključna točka razvoja mednarodnega terorizma je bila
pojav iranske revolucije leta 1979, ki je skupaj s sovjetsko invazijo na Afganistan
prispevala k širitvi terorističnih skupin. Pomembno vlogo pri mednarodnem terorizmu so
imeli po mnenju Johna Moora ravno borci, ki so se borili v tej vojni in so prihajali iz vseh
koncev islamskega sveta, podporo pa sta jim nudili precej konservativni državi Savdska
Arabija in Jemen. Pomembno vlogo so takrat odigrale teroristične skupine Hezbolah,
egiptovski in palestinski islamski džihad, Hamas ter Al Gamaat Al Islamiyya. Kot zadnje
obdobje, obdobje globalizacije terorja, navaja Moore leta 1991–2001, ko je prišlo do
razpada držav po hladni vojni, njena zapuščina pa je bila ta, da je bil svet preplavljen z
naprednim konvencionalnim orožjem, kar je pomagalo pri širjenju terorizma po vsem
svetu. Območja Balkana, Afganistana, Kolumbije in nekaterih afriških držav so zaradi
konfliktov in pomanjkanja upravljanja države ponujala površine za teroristično
usposabljanje in dejavnosti novačenja, prav tako pa so poti tihotapljenja in trgovine z
drogami teroristi pogosto izkoriščali za podporo poslovanja po vsem svetu. Ključne
islamske skupine po letu 1991 so Al Kaida, Oborožena islamska skupina (GIA), Boko
Haram, islamska vojska Aden-Abyana in danes najbolj radikalna Islamska država (ISIS)
(Moore, 2015).
3.6.5 ODNOS ZAHODA DO TERORIZMA
Teroristični napadi izzivajo različne odzive javnosti. Čeprav mnogi vidijo te dogodke kot
iracionalne in grozljive, pa nekatere manjšine v vsaki družbi menijo, da so utemeljeni.
Terorizem lahko izvabi najboljše in najslabše v skupnosti ter pusti v ljudeh dolgotrajno
zaskrbljenost glede javne varnosti in zaupanja. Način, na katerega gledamo terorizem, se
ga bojimo in se proti njemu borimo, se je z 11. septembrom popolnoma spremenil.
Čeprav pojav terorizma še zdaleč ni nov, je nov način, na katerega je ujel pozornost
oblikovalcev politike in javnosti.
Združene države Amerike si trenutno za kritje vsakega dejanja nasilja, vstaje, upora,
državljanske vojne, oboroženega odpora itd., za katerega Zahod meni, da je sporen,
namerno prizadevajo razširiti obseg konvencionalnega pomena terorizma. To selektivno in
samovoljno briše meje med terorizmom na eni strani in različnimi oblikami nasilnega
odpora do tuje okupacije, narodnoosvobodilnega boja in uporniškega ukrepanja proti
nevzdržnim zatiranjem na drugi strani. Prav tako to siromaši koncept terorizma vseh
specifičnih vsebin in pomena ter ga spremeni v diskrecijsko idejo, ki služi neposrednim
interesom uglednih in mogočnih. Bolj poznavalska in natančna opredelitev pojma
terorizem je točno to, kar si močni v tem trenutku ne želijo, saj je namen njihove vojne
proti terorizmu razširitev preko določenih specifičnih terorističnih dejanj, organizacij in
struktur (Al-Azm, 2004, str. 117, 118).
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Od začetka leta 2003 je Združeno kraljestvo začelo izvajati dolgoročno strategijo za boj
proti mednarodnemu terorizmu in ekstremizmu, ki spada zraven. Cilj strategije je
zmanjšanje tveganja od mednarodnega terorizma tako, da bodo ljudje lahko hodili
svobodno in z zaupanjem po svojih vsakdanjih opravilih. Da bi to dosegli, je vlada
Združenega kraljestva vzpostavila celovit program ukrepov proti kratkoročnim in
dolgoročnim ciljem na nacionalni in lokalni ravni tako v Britaniji kot v tujini. Strategija in
program, s katerim jo izvajajo, se deli na štiri glavna področja: preprečevanje terorizma z
reševanjem radikalizacije posameznikov; preganjanje teroristov in tistih, ki jih
sponzorirajo; zaščita javnih, ključnih državnih služb in zunanjih interesov Britanije;
priprava na posledice (HM Government, 2006, str. 9).
Odzivi Zahoda na terorizem vedno vključujejo več le-tega. Več bomb za Sirijo, več virov za
delovanje policije, več pristojnosti varnostnih agencij, vse to je na voljo, čeprav takšnemu
pristopu ni uspelo končati terorja. Ironija terorističnih dejanj v letu 2015 je, da dejanja
izprijenosti niso več šok, če s tem mislimo vpliv na našo rutino ali spremembo naših navad
na kakršen koli način. Ravno nasprotno – preveč smo seznanjeni z zaporedjem, ki ga
sproži (Sparrow, 2015).
Vse pogosteje nas opomnijo, da terorizem še vedno povzroča bolečino in trpljenje ljudi po
svetu. Komajda mine teden brez terorističnih dejanj po svetu, kjer so žrtve nedolžni
ljudje, ki so se znašli na napačnem kraju ob napačnem času. Boj proti tej nadlogi je v
interesu vseh narodov, zato je bila ta tema že desetletja na dnevnem redu Združenih
narodov.
Osemnajst univerzalnih listin (štirinajst listin in štirje predlogi dopolnil) je bilo do sedaj v
okviru sistema Združenih narodov izdelanih za boj proti mednarodnemu terorizmu in
teroristični dejavnosti. Države članice so preko Generalne skupščine OZN vedno bolj
usklajevale svoja prizadevanje za boj proti terorizmu in nadaljevale z določanjem
pravnega, normativnega dela. Varnostni svet je bil dejaven tudi v boju proti terorizmu z
resolucijami in oblikovanjem več pomožnih teles. Hkrati so številni programi, uradi in
agencije v sistemu Združenih narodov vpleteni v posebne aktivnosti za boj proti terorizmu
in predstavljajo dodatno pomoč državam članicam pri njihovih protiterorističnih
prizadevanjih. Da bi utrdile in okrepile te dejavnosti, so se države članice leta 2006 lotile
novih faz v prizadevanjih za boj proti terorizmu z dogovorom o globalni strategiji.
Strategija označuje prvo doseganje soglasja vseh držav članic Združenih narodov glede
skupnega strateškega in operativnega okvirja za boj proti terorizmu. Je osnova za
konkreten akcijski načrt: za obravnavo pogojev, ki omogočajo širjenje terorizma, za
preprečevanje in boj proti terorizmu, sprejemanje ukrepov za izgradnjo državne
zmogljivosti za boj proti terorizmu, okrepiti vlogo Združenih narodov v boju proti
terorizmu, zagotovitev spoštovanja človekovih pravic med bojem proti terorizmu.
Strategija temelji na edinstvenem soglasju, ki so ga svetovni voditelji dosegli na
septembrskem vrhu leta 2005, kjer so obsodili terorizem v vseh njegovih pojavnih oblikah
(UN, 2015).
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3.7 POLITIČNO NASILJE
Da sta življenje v družbi in položaj človeka v družbenem sistemu prisotna skozi celotno
zgodovino, lahko vidimo iz dejstva, da se je s tem ukvarjal že Aristotel, ko je opredelil
človeka kot družbeno in politično bitje »zoon politikon«. Socialna interakcija, ki poteka na
različnih nivojih družbene dejavnosti ljudi, lahko zajema »najširši socialni kontekst, odnose
med institucijami, velikimi socialnimi sistemi ter odnose posameznika ali skupin, do družbe
kot celote« (Nastran v Suša, 2010, str. 16). Nasilje kot vzrok in posledica konflikta z
oblastjo je glavni konstitutivni element odnosa med posameznikom in državo. Benjamin je
za nasilje dejal, da je »naravni produkt, tako rekoč surovina, katere uporaba sploh ni
problematična, razen kadar se nasilje zlorablja za nepravične cilje« (Benjamin v Suša,
2010, str. 16).
Kot pojav in proces zajema nasilje več različnih pojmov, ki so razdeljeni glede na vrsto
nasilja (vrste protipravnih dejanj), vsebino nasilja (fizično, psihično, spolno) in nosilce
nasilja (posameznik, skupina, država). Iz teh oblik so izvedene številne pojavne oblike
nasilja, kot so družinsko, ideološko in politično nasilje (Knežić, 2004, str. 48).
Politično nasilje in atentat kot njegova najekstremnejša oblika vzbujata izjemno pozornost
tako splošne kot strokovne javnosti. Družba se že od nekdaj sooča s političnim bojem in
nasiljem. Ustvarjalci in nosilci političnega procesa manifestirajo upor političnega mišljenja
do stopnje nasilja. Takšno nasilje se lahko izvaja v razponu od verbalnega dejanja ali akta
pa vse do likvidacije nasprotnika. V demokratičnem sistemu politično nasilje vlado vedno
postavlja pred dva izziva, in sicer odgovornost za izbruh nasilja in po katerih sredstvih je
pripravljena poseči za njegovo zatrtje.
3.7.1 DEFINICIJA IN VRSTE POLITIČNEGA NASILJA
Politično nasilje je direktna ali indirektna, latentna uporaba sile v politiki in političnem, kar
pomeni, da gre za uporabo sile nad umom, življenjem, voljo ali materialnimi dobrinami
realnega ali potencialnega političnega nasprotnika. Politično nasilje je vedno pretežno
racionalna dejavnost. Osnovni vidiki vzrokov političnega nasilja se delijo na teorijo
pogojenosti in teorijo prirojenosti. Glavni vzrok političnega nasilja so predvsem družbeni
odnosi (RCUB, 2016).
Neposredno politično nasilje v obliki umorov, napadov in nadlegovanja, uperjeno proti
nasprotnikom režima, pogosto izvajajo civilni zaupniki vladajoče elite ob seznanjenosti
vladarja, vendar brez vednosti policije ali sodnih oblasti. Prav prisila in strah, ki se
pojavljata kot posledici političnega nasilje, zelo spominjata na totalitarne sisteme. V
nasprotju z njimi v sultanističnih sistemih ne moremo zaslediti splošnih družbenih
ideoloških ciljev in mobilizacije državljanov v množično vladajočo stranko. Izolacija
množic, pomanjkanje izobrazbe in revščina v kombinaciji s strahom in občasno
hvaležnostjo za dobrobit, naklonjene s strani suverena, omogoča sistem, ki ga danes
vidimo na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Kljub temu ostaja dejstvo, da so vladarji bolj zavzeti
k zaščiti svojega položaja kot blagostanju v državi, ki jo vodijo. Izjava nekdanjega
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saudskega kralja Abdula Aziza Ibn Sauda »Dveh stvari ne bom dovolil, prva je upornik in
druga je hlinjenje lojalnosti ljudi, tajno povezanih proti meni« je to tudi dokazala (Suša,
2010, str. 86).
Glede na prevladujoča politološka mnenja je politično nasilje »ilegalni fizični napad, ali
grožnja, osebi, objektu, državni instituciji in simbolom« (Rapaport, Weinberg v Bijeličić,
Solomun, 2011, str. 15).
Politično nasilje je namerna povzročitev ali nevarnost povzročitve telesne poškodbe ali
škode v politične namene oziroma je nasilje, ki se pojavi nenamerno v času hudih
političnih konfliktov. Posebej težko ga je, po mnenju Thackraha (2004, str. 202),
klasificirati in analizirati, saj pogosto vključuje interakcije in učinke ukrepov številnih ljudi
in kolektivov z zelo različnimi motivi in stališči.
Pomembno je poudariti, da je politično nasilje izključno politično motivirano oziroma je
povezano s politiko. Različni avtorji poudarjajo, da je glavni akter političnega nasilja sam
človek, ki si takšno nasilje podreja zase in za svoje cilje. Zaradi tega se lahko politično
nasilje pojavi znotraj enega družbeno-pravnega reda, prav tako pa se lahko pojavlja tudi
med različnimi družbeno-pravnimi redi oziroma v mednarodni skupnosti.
Politično nasilje je pogosto merjeno z lastno lestvico intenzivnosti. Slednje pomeni, da je
izmerjeno skupno število vpletenih oseb, fizični obseg njihovega področja delovanja,
politična vloga vpletenih v konflikt in relevantnost stopnje nasilja v mednarodnem
sistemu. Večji kazalniki intenzivnosti političnega nasilje bi bili čas trajanja nasilja, število
žrtev in količina uporabljenega orožja. Večina nasilnih držav, gibanj in skupin za dosego
svojih političnih ciljev uporablja nasilje hkrati na več različnih nivojih. Na primer,
teroristično nasilje je nit, ki se vleče skozi sodobne vojne, revolucije in notranje politične
boje v sodobni zgodovini veliko držav. Najbolj resne grožnje nasilja, s katerim se soočajo
liberalne države, so tiste, ki neposredno ogrožajo obstanek liberalne ustave kot take in
tistih, ki posredno in kumulativno spodkopavajo avtoriteto in podporo države preko
velikega kljubovanja javnemu redu in miru ter ogrožajo življenja državljanov do točke, ko
je zaupanje v oblast spodkopano (Thackrah, 2004, str. 203).
V zadnjih letih so na politično pokrajino Severne Afrike vplivale vstaje arabske pomladi in
spremljajoče transformacije ravni in narave nasilja v regiji. V Tuniziji, ki ima tako nizko
stopnjo konfliktnih dogodkov kot tudi zabeleženih smrtnih žrtev, predstavljajo nemiri in
protesti več kot 80 % vsega nasilja. Na drugi strani so se v Egiptu od arabske pomladi
nasilni dogodki, ki vključujejo nemire/proteste, povečali za 16 %. Navedene podatke kaže
tudi slika spodaj (ACLED, 2014, str. 1).
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Slika 1: Konfliktni dogodki in število smrtnih primerov po četrtletjih, januar 2010–
december 2013, Severnoafriške države13

Vir: ACLED (2014, str. 1)
Nekaj najbolj pogostih vzrokov, ki prispevajo k notranje političnemu nasilju in se skozi
zgodovino ponavljajo, vključuje etnične konflikte, sovraštvo, diskriminacijo in zatiranje,
opazne politične neenakosti, kršitve pravic, nepravičnost ali zatiranje in pomanjkanje
primernih programov za mirno komunikacijo med protesti, obstoj tradicije nasilja in
nezadovoljstva. Drugi vzroki, ki k vsemu temu prispevajo, so tudi razpoložljivost
revolucionarnega vodstva, opremljenega s potencialno privlačno ideologijo, šibkost in
nesposobnost vlade, policije in sodnih skupin, zmanjšanje zaupanja v režim, njegove
vrednote in institucije, kar vpliva na vse ravni prebivalstva, prav tako pa tudi na vlado in
globoke delitve znotraj vladajočih elit in vodstvenih skupin (Thackrah, 2004, str. 203).

13

Leva stran ordinatne osi predstavlja število konfliktnih dogodkov medtem, ko desna stran
predstavlja število smrtnih žrtev.
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Poznamo naslednje vrste političnega nasilja (RCUB, 2016, str. 4):
-

glede
glede
glede
glede
glede
glede

na
na
na
na
na
na

vsebino: fizično in psihično,
način izvajanja: direktno in indirektno,
razumnost: racionalno in iracionalno,
nosilce: individualno in kolektivno,
čas trajanja: trenutno in dolgotrajno,
razširjenost: masovno in punktualno.

Poleg zgoraj navedenih vrst političnega nasilja v literaturi najdemo tudi naslednje osnovne
oblike (RCUB, 2016, str. 5):
-

-

-

-

-

-

Grožnja z uporabo sile je oblika indirektnega nasilja. To pomeni, da se izvaja brez
direktne uporabe sile s ciljem vzbujanja strahu kršitve fizične integritete ali
identitete (ko gre za posameznika ali skupino) oziroma teritorialne integritete, ko
gre za državo kot objekt nasilja.
Prisila kot ukrep pomeni nasilje kot direktno ali indirektno uporabo sile, na primer
preko različnih pritiskov in groženj s silo, pri čemer je cilj realizacija interesov,
namere in volje subjekta, ki jih vsiljuje, navadno v nasprotju z namerami in
interesi nasprotne strani.
Pritisk se pojavlja kot oblika nasilja takrat, ko se računa z interesom tistega, na
kogar se izvaja pritisk, da ohrani svoje identitetne resurse moči, v smislu
ohranjanja tistega, kar ima in tistega, kar je, na račun ustreznih postopkov, ki
vodijo k uresničevanju interesov osebe, ki izvaja pritisk. Pri tem se bistveno ne
omaja splošna celovitost moči za osebo, ki izvaja pritisk.
Psihofizična zloraba temelji na dveh lastnostih človeške vrste, in sicer na tem, da
človek nerad prenaša telesne in duševne bolečine ter da teh bolečin ne more dolgo
prenašati. Takšno nasilje predstavlja obliko medosebnega nasilja, ki vključuje niz
bolečih in ponižujočih ter racionalnih postopkov sistematskega psihofizičnega
zlorabljanja, s katerim želimo političnega nasprotnika kaznovati, intenzivno ponižati
ali prisiliti na dajanje določenih informacij.
Politični umor je ideološko oziroma politično motivirana, popolna in trajna
eliminacija dejanskega, potencialnega ali možnega političnega nasprotnika.
Atentat je specifičen, nasilen način izvršitve ali poskusa izvršitve političnega
umora. Razlike med atentatom in političnim umorom so: obstajajo neuspeli
atentati; atentat pomeni ogrožanje življenja neke relativno pomembne politične
osebnosti; atentat pomeni ogrožanje ene osebe ali relativno majhnega števila
oseb; atentat implicira na obstoj zarote; atentat se običajno izvaja s strelnim
orožjem in eksplozivnimi napravami.
Gladovna stavka je specifična oblika samouničevanja, politično motiviranega
protestnega obnašanja, ki predstavlja zavestno in sistematsko politično nasilje nad
samim seboj. Odvisno od zastavljenih ciljev, zahtev, stopnje razumnosti tistih, na
katere je naslovljeno in možnosti, da se zahtevam stavkajočega ugodi, ima lahko
takšno dejanje za rezultat razpon od psihofizične izčrpanosti pa celo do smrti. Kaže
se kot zakonsko nepredvidljiva, medijsko privlačna oblika pritiska na oblast, s
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ciljem pridobitve dela javnosti za uresničitev zahtev, za katere se ocenjuje, da se
lahko oziroma jih je treba doseči zakonito.
Politični samomor je oblika političnega protesta in simbolični akt, katerega osnova
je težnja, da se s samouničenjem pokaže (na drastičen način) na neke odnose v
določeni družbi. Kot prehodne primere med političnim umorom in političnim
samomorom lahko opažamo primere, v katerih se storilec umora pojavlja kot žrtev
naročila in nemožnosti izbire.

Bijeličić in Solomun (2011, str. 15) navajata, da se lahko sam pojem političnega nasilja
razdeli glede na prostor na nacionalno, regionalno, mednarodno in globalno raven. Če
upoštevamo fenomenologijo oziroma pojavne oblike ekstremnega političnega nasilja,
znane kot oboroženi spopadi – vojne ali terorizem, lahko politično nasilje kot grožnjo miru
in varnosti ločimo na konvencionalno in nekonvencionalno obliko. Nekonvencionalne
oblike političnega nasilja imajo za podlago etnične, fundamentalistične, radikalne in
podobne konfrontacije, medtem ko pri konvencionalnih oblikah takšno ozadje
najpogosteje privede do odprtih oboroženih spopadov med državami kot ključnimi subjekti
mednarodnih političnih odnosov.
3.7.2 UČINKI POLITIČNEGA NASILJA
Posledice političnega nasilja, posebej državljanske vojne, so tema, ki je v zadnjih nekaj
letih pritegnila vse več pozornosti. Po podatkih Svetovne banke eden od štirih ljudi na
svetu, kar je več kot 1,5 milijarde, živi v državah, ki so prizadete zaradi konfliktov in
nasilja (Oto-Peralías, 2015, str. 412). Civilni konflikti povzročajo dramatične stroške v
smislu človeških življenj in blaginje ter uničenja javne infrastrukture in fizičnega kapitala
(Oto-Peralías, 2015, str. 412). Poleg človeških in materialnih izgub je zanimiva ugotovitev
v literaturi, da lahko politično nasilje pusti pomembno institucionalno in politično
zapuščino (Blattman in Miguel, 2010, str. 42).
V teoretičnih pojmovanjih političnega nasilja kot tudi na področju raziskav, ki na teh
teorijah temeljijo, prevladujeta dva pristopa ali diskurza: psihološki in ekološki. Psihološki
pristop je osredotočen na razumevanje vpliva političnega nasilja na posameznike, njihovo
psihosocialno delovanje in duševno zdravje. Zagovorniki tega pristopa menijo, da je
travma univerzalni odgovor na politično nasilje. Dve glavni paradigmi v okviru psiholoških
pristopov sta psihiatrična epidemiologija in travme. To stališče je v literaturi imenovano
psihiatrična epidemiologija, osredotočena na travmo, ki ima omejeno vrednost še posebej
takrat, ko gre za vprašanja, ki presegajo oceno razširjenosti psihiatričnih simptomov
(predvsem simptome posttravmatske stresne motnje). Po drugi strani ekološki pristop
poudarja kompleksnost političnega nasilja in pomen študij njegovih učinkov na različnih
ravneh in v različnih kontekstih. Zagovorniki ekološkega pristopa ne zanikajo pomena
psihološkega vpliva na posameznike, vendar se po njihovem mnenju politično nasilje ne
more reducirati na psihološke mehanizme, ki delujejo na individualni ravni, vendar gre za
pojav, ki se manifestira v okviru različnih socialnih, kulturnih in političnih norm družbe. V
okviru ekološkega pristopa je torej poudarek na splošnem družbenem kontekstu, v
katerem pride do nasilja in ki vključuje posameznike, družine, neposredno okolico kot tudi
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vse institucionalne sisteme. Po mnenju nekaterih avtorjev so pri raziskovanju učinkov
političnega nasilja v okviru ekološkega pristopa najpomembnejši trije konceptualni modeli,
in sicer: socialni kapital in socialna dezorganizacija, socialno okoljski in socialnokognitivno-okoljski model (Kuzmanović, 2013, str. 60-61).
Na podlagi številnih raziskovanj psihološke zasnove različnih vrst političnega ekstremizma
je Žarko Trebješanin (2016, str. 1) podal skico psihološkega profila nosilca ekstremističnih
idej. Ločil je glavne osebnostne lastnosti, način razmišljanja in prepričanja političnih
skrajnežev. Te lastnosti so:
-

Občutek nezadovoljstva,
»sovražniku«.

sovraštvo,

bes

in

agresivnost

proti

Ekstremisti so praviloma ljudje, katerih potrebe in želje so kronično onemogočene.
Izpostavljeni nenehnim življenjskim strahom (brezposelnost, slab ekonomski in socialni
status) pogosto postanejo živčni, kronično nezadovoljni sami s seboj, prestrašeni in jezni.
Takšno stanje polno negativnih, strupenih in destruktivnih čustev pogosto vodi do
nestrpnosti, sovraštva in jeze do obrobnih družbenih skupin (manjšine, ženske, otroci,
homoseksualci).
Osebnosti, ki so negotove in nezadovoljne s svojim življenjem, imajo izrazit občutek
manjvrednosti in nizek prag tolerance ter polno potlačene jeze, kar povzroča, da se že na
najmanjšo žalitev odzovejo pretirano agresivno. Ekstremne politične stranke izpolnjujejo
to človekovo potrebo po agresivnosti in destruktivnosti. Namerno in sistematično
spodbujajo človeško agresivnost, jo povečujejo in usmerjajo v želeno smer, kjer bi se ta
potreba zadovoljila na družbeno sprejemljiv način. Za ekstremiste je tipičen fenomen
premik agresivnosti (z dejanskega vendar nedostopnega vira frustracije na drugačen,
družbeno dopusten predmet) in iskanje »grešnega kozla« (neka nezaščitena skupina).
-

Podrejenost, oboževanje vodje, slepo pokoravanje avtoriteti

Lastnost avtoritarne podrejenosti predstavlja morda najbolj bistveno značilnost avtoritarne
osebnosti. Za osebo, nagnjeno k neki vrsti političnega ekstremizma, je značilna visoka
stopnja brezpogojnega podrejanja uveljavljeni, legitimni in močni avtoriteti, do katere ima
nekritičen, podložen odnos. Za tako osebo je karakteristično, da svet in medosebne
odnose opazuje v ključu dominanten–podrejeni, največja vrlina pa je poslušnost do
oblasti.
Posameznik, ki se je vključil v neko protidemokratično skupino, je samodejno prenesel
svojo osebno suverenost na močnega, energičnega vodjo, ki mu je od takrat slepo verjel.
Ljubljeni in oboževani vodja dobi atribute božanstva, pomen posameznika v skupini pa
zbledi in izgine. Globlja psihološka analiza kaže, da se za zavestnim čaščenjem in
ljubeznijo do vodje skriva zatrto sovraštvo, ki postane očitno s padcem vodje s položaja.
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-

Kompleks večvrednosti (zatrt občutek manjvrednosti), aroganca in
prezir pripadnikov »nižjih« skupin

Člani ekstremističnih političnih gibanj in strank imajo občutek edinstvenosti in
superiornosti, ker pripadajo izbrani, privilegirani družbeni skupini (narodu, veri, stranki,
razredu, rasi), ki se bori za vzvišen, plemenit cilj, ki bo ljudem prinesel »srečo, svobodo,
odrešitev«. Obenem ti posamezniki čutijo prezir ali sovraštvo do tistih, ki niso »izbrani«
oziroma niso del elite človeštva.
V zahodni družbi ni sprejemljivo odprto izražanje osebnega narcizma, vendar pa je
sprejemljivo in celo zaželeno izražanje skupinskega narcizma. Če bi se na primer nekdo
javno hvalil, da je najbolj kulturen, najpametnejši, najboljši človek na svetu, bi vsi mislili,
da je nor. V kolikor pa nekdo reče, da je »moj narod najbolj kulturen, najplemenitejši in
najbolj nadarjen«, bo ta človek spoštovan in označen za »pravega domoljuba«.
-

Fanatizem, gorečnost in nestrpnost

Pripadniki cerkve ali sekte so skozi stoletja preganjali tiste »druge« kot »nevernike« in
»krivoverce«. Rezultat fanatične lojalnosti »pravi« religiji so bili nestrpnost, sovraštvo,
umori in masovno pogubljenje poganov. Kar so bile za časa Voltaira verske vojne, so
kasneje postali politični obračuni in preganjanja nasprotnikov s strani ideoloških
ekstremistov.
Ideološki spori in neusmiljeni fanatični obračuni so pogosto povsem iracionalni in temeljijo
na močnih afektih in prepričanjih, slepih za vse logične argumente.
V bistvu vsake ekstremistične ideologije je strastno sovraštvo, nestrpnost, kar pomeni
nesposobnost prenašanja različnih prepričanj, mišljenj in vedenj. Ekstremisti menijo, da
morajo izvajati »sveto vojno«, odločno in brezkompromisno borbo proti vsakemu
različnemu mnenju, prepričanju ali načinu delovanja, do popolnega uničenja le-teh.
-

Pretirano razvita identiteta skupine, plemenska miselnost

Ekstremist ima povečan občutek skupinske identitete (nacionalne, strankarske, verske), ki
požira vse druge vrste pripadnosti (poklic, družina). Ima občutek absolutne zvestobe svoji
glorificirani socialni ali politični skupini.
Član ekstremistične ideologije ima zgrajen poseben tip skupinske identitete. To je
monolitna, enostavna in izključna identiteta, pri kateri je celotna identiteta osebnosti
reducirana na le eno bistveno pripadnost, ki kot dominantna izstopa, se absolutira in je
pobožna.
-

Dogmatizem, togo, črno-belo razmišljanje

Dogmatizem je osebnostna lastnost, manifestira pa se v dogmatskem mišljenju,
nestrpnosti do drugačnih prepričanj, slepemu verjetju mišljenja avtoritete in sprejemanju
predsodkov in stereotipov.
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Dogmatsko razmišljanje je nekritično, kruto in ne dopušča ugovorov ter prepoveduje sum,
kritiko in nadzor. Je nasprotje racionalni teoriji, ki temelji na dejstvih, logičnih dokazih in
je podvržena kritikam. Dogmatsko razmišljanje ne temelji na razumu, temveč na
brezpogojni veri v dogmo in je nasprotje raziskovanju, skeptičnemu in kritičnemu
mišljenju. Karakteristično je za avtoritarno osebnost, ki meni, da je edino pravilno
mišljenje, mišljenje njegove skupine.
-

Nagnjenost k stereotipom in predsodkom ter preganjanje nasprotnikov

Osebnost nagnjena k ekstremnim, nedemokratičnim in enostavnim rešitvam se ponavadi
odlikuje z manihejskim pogledom na svet oziroma mišljenjem v ekstremnih, črno-belih
kategorijah (dober–slab, prijatelj–sovražnik). Po njihovem mnenju ni razmišljanja v
odtenkih, prav tako ni kompromisov v politiki in medosebnih odnosih – ali si domoljub ali
izdajalec, močan ali slaboten. Med temi ostro deljenimi in nasprotnimi kategorijami ni
sredine, ni subtilne razlike v stopnji. Njihovo prepričanje je: »Kdor ni z nami, je proti
nam.«
V stereotipni, poenostavljeni viziji ekstremista obstajajo samo naši in njihovi. »Mi« smo
dobri, kulturni, pametni, miroljubni, pravični in častni; »oni« pa so zlobni, neumni,
primitivni, nečastni, agresivni, nepošteni.
Sovražnik je neizogiben, v kolikor se želi upravičiti slabe razmere v lastni skupnosti, prav
tako se nanj izprazni vsa nakopičena agresija, kar preprečuje izliv agresije znotraj
skupine.
Nicholas Sambanis (2004, str. 48–50) je opravil analitičen pregled literature o političnem
nasilju, osredotočajoč se na državljansko vojno in učinke ekonomskih spremenljivk, kot so
dohodek na prebivalca, rast BDP, izobrazba in dohodkovna neenakost. Dokazi
kvantitativnih študij kažejo močan negativen odnos med dohodkom na prebivalca in
večino oblik političnega nasilja, z izjemo terorizma. Manj prepričljivi dokazi so o učinkih na
rast, izobraževanje in neenakost. Sambanis je ponudil več domnev in posrednih dokazov,
s katerimi je pojasnil nepomembnost teh ekonomskih spremenljivk. Natančno uravnavanje
empiričnih modelov lahko odkrije močnejše odnose, posebej med nekaterimi vrstami
neenakosti (npr. regionalna neenakost) in nekaterimi oblikami nasilja (npr. separatistična
vojna). Končna domneva avtorja je, da gospodarske spodbude in priložnosti niso edina
razlaga političnega nasilja.
Posledica političnega nasilja so številne smrtne žrtve, uničevanje naravnih virov in divjine
ter uničevanje produktivnega fizičnega kapitala. Čeprav je takšno nasilje samo po sebi
endogeno na vrsto zapletenih dejavnikov, lahko, ko se enkrat vname, postane neposreden
vzrok za neizmerno trpljenje ljudi, izgube življenj kot tudi ogromnega gospodarskega
upada in politične nestabilnosti. Obstaja veliko literature, ki dokumentira neposreden vpliv
političnega nasilja na različne vidike človekovega življenja. Tu mislim predvsem na
državljanske vojne. Dokazi o neposrednem destruktivnem vplivu političnega nasilja na
zdravje ljudi, naraven in fizični kapital so številni. Splošno ravnovesje in razvojni stroški
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političnega nasilja sta veliko večja. To še posebej velja za nasilje, ki traja dlje časa, kot
npr. državljanske vojne, ali kratkotrajno, vendar zelo intenzivno nasilje, kot so upori in
nemiri. Poleg njegovega neposrednega destruktivnega učinka politično nasilje spodkopava
mikro varnost posameznika kot tudi makro varnost skupnosti, narodov in držav. Zaradi
navedenega lahko spreminja vedenje, želje, institucije in javno politiko (Bodea in
Elbadawi, 2008, str. 2, 14, 26).
Začetek političnega nasilja zmanjšuje gospodarsko rast in povečuje nestabilnost. Kljub
temu številna literatura o državljanski vojni in političnem nasilju kaže, da gospodarski
dejavniki, vključno z gospodarsko rastjo in dohodkom na prebivalca, določajo
oportunitetne stroške miru kot tudi sposobnost države, da bi zadušila potencialno
izpodbijanje svoje oblasti. Nedavne empirične raziskave so pokazale, da so ti ekonomski
dejavniki zanesljivi dejavniki nasilnih političnih sporov. Še več – gospodarski rezultati (rast
in dohodek na prebivalca), povezani s političnim nasiljem, so sami endogeni do
gospodarskih in političnih institucij, ki urejajo organizacijo političnih procesov in
gospodarskih dejavnosti v družbi. Prevladujoče gospodarske in politične institucije vplivajo
in oblikujejo globlje družbene in geografske značilnosti (Bodea in Elbadawi, 2008, str. 2,
14, 26).
3.7.3 TERORIZEM IN POLITIČNO NASILJE
Terorizem je nedvomno ena od najbolj izstopajočih politično-varnostnih lastnosti
sodobnega sveta. To je fenomen, ki nastane iz političnega prostora. Kot povezava politike
in nasilja ima terorizem tri temeljne elemente (Bilandžić, 2012, str. 26):
1. vzroke, ki privedejo do političnega nasilja, ki kasneje preraste v terorizem,
2. teroristična dejanja, ki jih običajno izvajajo teroristične organizacije, vendar
neredko tudi države,
3. protiteroristično politiko oziroma protiteroristično delovanje.
V političnem smislu je terorizem sistematsko in organizirano nasilje nad pasivnim
subjektom s ciljem, da le-tega zadrži v stanju politične pokornosti, da se v javnosti izzove
nezaupanje obstoječemu javnemu miru in oblasti ali da se od njih izsili politično
popuščanje (Terorizam, 2016, str. 9).
Znano je, da so tako imenovani odredi smrti (pogosto policisti v civilu) v imenu države,
posebej desničarske diktature, zastraševali politične nasprotnike, novinarje, študentske
skupine in druge; da je komunizem storil nešteto zločinov proti nacionalnim kulturam in
izvajal masovne umore tako, da je pobijal ženske, otroke in na sploh vse ljudi, ki so bili
proti režimu (v Kambodži je v komunističnem režimu življenje izgubila petina prebivalstva)
(Terorizam, 2016, str. 6, 7).
Aristotel je okoli četrtega stoletja pr. n. št. zapisal, da je za dejanja političnega nasilja
kriva revščina. Njegova obtožba revščine kot najmočnejšega generatorja politično slabega
še vedno močno odmeva med mnogimi v današnjem svetu. Za mnoge od nas se zdi
povezava med revščino in terorizmom (ali širše družbeno političnim nasiljem) sama po
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sebi očitna. Revščina kot vzrok političnega nasilja je kot samoumevna zabeležena v
študijah že vsaj dva tisoč let (Gupta, 2008, str. 12).
Tako kot revščina je bil »glavni osumljenec« političnega nasilja in terorizma verski
fanatizem. Izraz »fanatik« izvira iz izgredov, ki so jih izvajali pripadniki judovskega
političnega gibanja v prvem stoletju našega štetja. Priljubljeni časopisi in nosilci političnih
odločitev so se hitro zatekli k podobi iracionalnih posameznikov, ki izvajajo dejanja iz
obupa. To so začeli razlagati kot »žrtev lastnega življenja za božjo slavo in osebno
odrešitev« (Gupta, 2008, str. 12).
Kljub stalnemu stereotipu, da so teroristi bolj revni in bolj neizobraženi od druge svetovne
populacije, kažejo številni dokazi malo neposredne povezave med ekonomskim
pomanjkanjem in terorističnimi dejanji. Cela vrsta empiričnih študij iz zadnjih treh
desetletij ni pokazala nobenega doslednega vzorca med terorizmom in revščino (Gupta,
2008, str. 12).
Čeprav je terorizem skozi zgodovino predstavljal problem v organizirani družbi, so ga
akademiki začeli resneje preučevati šele pred kratkim. Med številnimi socialnimi problemi
so terorizem obravnavali kot nadlogo. V nekaterih primerih so številni akademiki, zlasti s
področja družboslovja, verjeli ideji, da so teroristi skupina fanatikov na idealistični misiji,
da morajo spremeniti svet (Gupta, 2008, str. 14).
Medtem ko je kazenska narava terorističnih dejanj široko sprejeta, lahko večina
opazovalcev potrdi prisotnost političnih motivov, ki so temelj nekaterim terorističnim
dejanjem. Obe kategoriji, kriminal in politika, se med seboj ne izključujeta, kar kaže
pojem »politično kaznivo dejanje«, ki obstaja v nekaterih pravnih okvirjih. Motiv ali namen
kaznivega dejanja je lahko političen, vendar se samo dejanje šteje kot kriminal. Ker
država opredeljuje kaznivo dejanje, se postavlja vprašanje, ali lahko država stori kaznivo
dejanje in posledično sodeluje v terorizmu. Obstaja splošno mnenje, da lahko države
zagrešijo mednarodne zločine, v primeru meddržavne agresije ali da lahko oborožene sile
države tudi takrat, ko sodelujejo v primerih zakonite samoobrambe, zagrešijo vojne
zločine v primeru, da pride do kršitve zakonov, običajev ali uveljavljenih pravil vojskovanja
(Schmid, 2004, str. 197, 198).
Schmid (2004, str. 199) navaja, da gre pri politiki za »javno tekmovanje pridobitve,
vzdrževanja in širitve državne oblasti, ki ga razumemo kot sposobnost določitve vrednosti
oziroma sprejema odločitve in dejanja«. Meje med konkurenco in spopadi, med mirno in
pošteno borbo za glasove s prepričljivimi sredstvi ter sovražnim antagonizmom, ki se
zateka k motečim ali destruktivnim in celo nasilnim sredstvom, politiki pogosto prečkajo.
Teroristična dejanja običajno, vendar ne izključno, potekajo v kontekstu političnega
konflikta. Konflikt sam po sebi ni nezakonit, ampak je del človeškega obstoja in je lahko
pozitiven mehanizem družbenih in političnih sprememb.
Dejstvo, da politične stranke včasih delujejo kot »fasada« za teroristične skupine oziroma
da se politične skupine organizirajo kot take, je dokaz tega, koliko so lahko strankarske
politike in teroristične dejavnosti v nekaterih državah med seboj povezane. Pogosto
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terorizem poteka v okviru povečane politične napetosti, na primer v času volitev. Kjer je
nadzor države ključnega pomena za preživetje skupine v družbi, je boj za pridobitev in
ohranitev državne oblasti hud. Terorizem je včasih edini, včasih pa eden izmed
instrumentov politične strategije. Medtem ko obstajajo nepolitične oblike terorizma
(kazenski ali psiho-terorizem), je politična motivacija terorizma tista, ki je pogosto prisotna
in ki jo poudarjajo številni analitiki. Odkar teroristi na splošno izzivajo monopol nasilja
države in njene sposobnosti zaščititi svoje državljane, pridobijo teroristična dejanja
politični pomen tudi takrat, ko motivacija za napad ni v prvi vrsti politična, temveč verska,
kriminalna ali psihopatološka. V političnem konfliktu je lahko uporaba terorizma omejena
na eno stran, kar daje konfliktu izrazito asimetrijo. Če teroristični strani uspe potegniti
drugo stran k uporabi enakih taktik, je moralna razlika med napadalcem in branilcem hitro
spodkopana, to pa je nekaj, kar ima resne posledice za družbo (Schmid, 2004, str. 199,
200).
Organizacija Aon Risk Solutions (2015) je lani opravila analizo stanja držav po svetu, kjer
je stopnja terorizma in političnega nasilja največja. Ugotovili so, da se vrzel tveganja med
stabilnimi in nestabilnimi povečuje skupaj z najvišjimi stopnjami tveganja s političnim
nasiljem. V letu 2015 je bilo z »resno« označenih 17 držav, največ v Afriki. Druge države,
v katerih je resna nevarnost, so na Bližnjem vzhodu (Irak), Adenskem zalivu (Somalija,
Jemen) in južni Aziji (Afganistan in Pakistan). Največja koncentracija tveganj celotnemu
spektru je Afrika s stičnim blokom devetih rizičnih držav, ki potekajo preko Sahelske regije
in od Libije do Demokratične republike Kongo. Ta skupina odraža skupni vzorec vzrokov in
posledic negotovosti: slab državni nadzor in učinkov čezmejnega terorizma ter orožja.
Slika 2: Teroristični napadi po državah (2007–2014)

Vir: AON Risk Solutions (2015, str. 8)
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Iz zgornje slike je možno razbrati, da je bilo največ terorističnih napadov izvedenih v
Iraku, in sicer kar 30 %. Poleg Iraka je bil večji delež terorističnih napadov tudi v
Pakistanu (13 %) in v Afganistanu (11 %). Vojna in geopolitična tveganja sta rastoča vira
tveganja na Bližnjem vzhodu. Navidezna hladna vojna med Iranom in Savdsko Arabijo se
je ogrela zaradi podpore obeh strani nasprotujočim se silam v konfliktu v Jemnu. Uporaba
ekspedicijske vojaške sile Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov, Katarja in Omana
v regionalnem konfliktu je ustvarila nove negotovosti in tveganja s političnim nasiljem.
Prav tako so vplivale na razmere številne tuje sile, ki so podpirale različne sprte strani v
Siriji in Iraku. Pojav Islamske države v Siriji in Iraku, ki je junija 2014 razglasila kalifat,
predstavlja velik izziv za regionalno varnost, teroristično grožnjo sosednjim državam in
grožnjo celovitosti regionalnemu redu (AON Risk Solutions, 2015, str. 8).
Schmid (2004, str. 200–202) navaja tri ravni vodenja političnega konflikta. Državna in
opozicijska politika sta zrcalni sliki. Pogosto opozicija ni v položaju, da bi »igrala v isti ligi«
kot tisti, ki imajo državno oblast. Asimetrija moči jo lahko prisili, da se odzove na drugi
ravni. Nasilje s strani države se lahko uniči z nenasilno kampanjo iz pragmatičnih razlogov
(orožje ni na voljo) kot tudi iz glavnih razlogov (želja imeti moralno visoko mesto v
konfliktu, da bi pritegnili mednarodno podporo). Po drugi strani pa obstajajo primeri, v
katerih ima država visoko moralo, teroristi pa uporabljajo provokacije iz zbirke nasilnih
politik, s čimer želijo razburiti demokratično vlado. Dejstvo, da je terorizem pogostejši pri
demokracijah kot nedemokracijah, priča o široki uporabi omenjene strategije. Dejanja
političnega terorizma se pojavijo hkrati s številnimi drugimi političnimi dejanji, nekaterimi
nasilnimi, nekaterimi ne, nekaterimi konvencionalnimi, drugimi ne, nekaterimi s strani
samih teroristov, drugimi s strani enako mislečih, vendar manj nasilnih ljudi, ki delijo
enake cilje ob zavračanju njihovih metod. Posebni primeri so prisotnost »slabih sosedov«
in »uvoženih« konfliktov. Terorizem ni nujno domač, temveč je vpeljan s strani drugih
akterjev držav. Mednarodni terorizem je lahko prenos domačega terorizma v druge
države, lahko pa je povezan z državnim terorizmom oziroma državno sponzoriranim
terorizmom. Obstaja več vzročnih dejavnikov. Podpora tuje vlade represivnemu režimu
lahko na primer motivira člane oborožene opozicije, da preganjajo člane javnosti, tujega
podpornika krajevnega režima. Druga možnost je podpora lokalnim terorističnim
skupinam, ki jih države uporabijo, saj nočejo ali ne morejo neposredno sodelovati v
oboroženih spopadih z drugo državo. Zaradi te medsebojne povezanosti domačega in
mednarodnega političnega konflikta in terorizma je študija drugega brez študije prvega
metodološko pomanjkljiva. Zaradi globalizacije, prepustnosti meja in državne soodvisnosti
je internacionalizacija terorizma in drugih oblik političnega nasilja dejstvo. Terorizem je
potrebno preučiti v širšem kontekstu političnega konflikta, pri čemer je treba upoštevati
vladajoče državne in opozicijske stranke ter njihove zaveznike v družbi.
Vojna je bila opredeljena kot nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, terorizem pa je
včasih prav tako videti kot nadaljevanje politike.
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3.8 MEDNARODNE
RAZISKAVE
NA
PODROČJU
FUNDAMENTALIZMA IN POLITIČNEGA NASILJA

ISLAMSKEGA

V zadnjih nekaj mesecih se Evropa sooča z migrantsko krizo. Priseljenci prihajajo
predvsem iz držav severne Afrike, kjer divjajo državljanske vojne in kjer se pojavljajo
skrajne islamske teroristične skupine. V povezavi s tem je madžarski avtor Peter Almos
Kiss v svojem članku Islamski fundamentalizem in politično nasilje v Evropi (2010)
ugotovil, da so množične migracije muslimanov v Evropo in širjenje fundamentalističnega
islama med priseljenci, povzročili znatno varnostno tveganje v zahodnem svetu.
Sodelovanje zmernih muslimanov bi bilo za zmanjšanje varnostnega tveganja ključnega
pomena, vendar pa nič ne kaže na možnost takšnega sodelovanje, ne v Evropi ne drugje.
Dolgoročno sobivanje muslimanskih priseljencev in nemuslimanskih domačinov zahteva
prilagoditev načel islama vrednotam, tradiciji in zakonom družbe gostiteljice. Muslimani
niso pripravljeni to storiti, kar pa povečuje tveganje za protimuslimansko nasilje (Almos
Kiss, 2010, str. 2).
V zahodnem svetu (avtor tu vključuje tudi Avstralijo in Novo Zelandijo) temeljne
svoboščine in demokratični procesi ponujajo veliko možnosti za izražanje in zagovarjanje
najbolj pestrih političnih stališč, o katerih je mogoče govoriti brez zatekanja k nasilju; za
prepoznavanje in odpravljanje krivic; za ocenjevanje političnih namenov. Kljub temu pa
tudi popolna demokratična država ne bo reševala vsako posamezno ali skupinsko krivico,
še manj pa bo zagotovila uresničitev vseh političnih ciljev. Posamezniki z določenimi
pogledi ne sprejemajo poraza kljub temu, da je le ta posledica popolnoma jasnih in
poštenih parlamentarnih postopkov. Za uresničitev svojih ciljev so se pripravljeni zatekati
k bolj neposrednim metodam. Drugi posamezniki se počutijo izključene iz političnih
procesov in skušajo z nasiljem pritegniti pozornost družbe nase in na svoje težave. Kljub
ustavnim zagotovilom in dobro delujočim demokratičnim institucijam, politično nasilje ni
nenavaden pojav v Evropi. Nedvomno je njegova najbolj očitna in najbolj zastrašujoča
oblika terorizem. Poleg terorizma so druga orodja političnega nasilja tudi ulični nemiri;
odprto kljubovanje organov javnega reda; nasilno zatiranje nekaterih političnih/kulturnih
pogledov; napad na medije, ki objavljajo drugačna mnenja in izvajanje nasilja nad tistimi,
ki imajo takšna mnenja (Almos Kiss, 2010, str. 1).
Za islamsko fundamentalistična gibanja je značilno, da so družbena gibanja usmerjena
proti sistemu. Takšno gibanje je zasnovano tako, da ob mobilizaciji nezadovoljnih
posameznikov proti obstoječim družbeno političnim in socialno ekonomskim ustanovam,
kritizira vladne institucije in večinske politične usmeritve. Kar manjka v miselnosti mnogih
zahodnih politikov, medijev in splošne javnosti je osnovno razumevanje islamskega
fundamentalizma oziroma vzrokov za njegov nastanek. Raziskovalec D. Dustin Berna je
ravno zaradi tega opravil kvantitativno analizo islamskega fundamentalizma. To je prva
kvantitativna analiza potencialnih vzrokov tega fenomena. Avtor je analiziral in oblikoval
niz podatkov, ki vsebujejo vsa islamska fundamentalistična gibanja, ki delujejo oziroma so
delovala od leta 1970 do 2008. Odvisna spremenljivka v raziskavi so bila vsa islamska
fundamentalistična gibanja medtem, ko so bile odvisne spremenljivke države, kjer
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populacijo sestavlja 50% ali več muslimanov. Ugotovitve raziskave so bile, da je socialno
ekonomska neenakost ključni pokazatelj fundamentalističnih gibanj; da imajo države, kjer
je več revščine znatno povečanje števila fundamentalističnih gibanj; da je brezposelnost
pozitivno povezana s povečanjem števila fundamentalističnih gibanj (Berna, 2012, str.
121-137).
Nova raziskava, ki so jo opravili strokovnjaki evropskih vrednot (European Values think
tank) je pokazala, da ima 44% muslimanov v Evropi prepričanja, ki ustrezajo radikalnemu
islamskemu fundamentalizmu. Raziskovalci evropskih vrednot, ki imajo svoje središče na
Češkem, so opredelili islamski fundamentalizem kot prepričanje k vrnitvi h koreninam
islama ob ozki interpretaciji Korana. Fundamentalisti verjamejo, da imajo vrednote ki jih
zagovarja Koran prednost pred normami in zakonodajo evropskih držav. Po pridobljenih
podatkih je v Evropi le 4% fundamentalističnih kristjanov. Raziskava je odkrila, da 57%
muslimanov zavrača homoseksulce kot prijatelje; 45% jih je dejalo, da ne zaupajo Judom;
54% pa vidi Zahod kot sovražnika islama. Med fundamentalističnimi muslimani je 72%
vprašanih dejalo, da bi za zaščito islama uporabili nasilje. Med zmernimi muslimani ta
številka znaša 35%. Neverjetno veliko število muslimanov želi prevlado islamskega
šeriatskega prava nad lokalnimi zakoni. Na primer 72% muslimanov v Franciji želi videti
šeriatsko pravo kot glavni in edini vir prava v državi. Prav tako je število takih visoko v
Veliki Britaniji, in sicer 69%. (Bennett, 2016).
Mirovni raziskovalni inštitut v Oslu je definiral štiri prevladujoče sklope pojasnil, ki nudijo
vpogled v nekatere oblike političnega nasilja med regijami. Ti sklopi so (PRIO, 2011):
-

-

-

družbeni in gospodarski razvoj pri katerem ugotavljajo, da je danes politično
nasilje najmanj razširjeno v družbah za katere je značilen visok dohodek,
vsesplošna izobrazba, raznoliko gospodarstvo in močna odvisnost od človeškega in
finančnega kapitala;
demokratizacija pri kateri podatki kažejo, da so demokratične države redko v vojni
med seboj. Demokracije so manj represivne in izvajajo manj nasilja nad civilisti.;
norme, ki so se v zvezi z uporabo nasilja pri izpolnitvi političnih ciljev spremenile.
Mednarodna norma proti ozemeljski širitvi držav ima svoje korenine že v
Westfalskem miru in zelo malo držav je po drugi svetovni vojni poskušalo kršiti te
norme. Vsesplošno pobijanje civilistov danes opravičuje »humanitarne
intervencije« prevladujočih mednarodnih sil, kar smo lahko nazadnje videli pri
resoluciji Združenih narodov za zaščito civilistov v Libiji;
povečano mednarodno delovanje, kjer so mirovne operacije Združenih narodov
glavni vir upadanja notranje oboroženih spopadov po hladni vojni. Vzporedno s
tem smo lahko videli povečanje mednarodnih prizadevanj po posredovanju: NATO
se ukvarja z operacijami izven svojega območja; drastično povečanje
mednarodnega spremljanja volitev; ustanovitev Mednarodnega kazenskega
sodišča leta 2002.
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4 ANALITIČNI DEL
4.1 KORAN POBUDNIK NASILJA?
V kolikor želimo razumeti pogled muslimanov na terorizem, moramo videti kaj o nasilju,
sovraštvu in terorizmu govori koran, eno temeljnih vodil vsakega muslimana. Tako lahko
tudi vidimo, na kaj se sklicujejo verski ekstremisti, ki danes napadajo nedolžne civiliste in
ob tem vzklikajo »Alah je velik«, hkrati pa se za napade sklicujejo ravno na koran, ki ga
vodje skupin berejo množicam in ga velikokrat tudi po svoje interpretirajo. Čeprav koran
vsebuje večinoma miroljubne elemente, je potrebno navesti tudi nekaj tistih, ki govorijo o
nasilju in uporabi nasilja proti drugim.
Koran vsebuje najmanj 109 verzov, ki pozivajo muslimane v vojno z neverniki zavoljo
islamske vladavine. Nekateri verzi so zelo slikoviti, z ukazi k odsekanju glav in prstov ter
ubijanju nevernikov, kjerkoli se skrivajo. Muslimani, ki se ne pridružijo boju, se imenujejo
»hinavci« in so opozorjeni, da jih bo Alah poslal v pekel, če se ne pridružijo moriji. Za
razliko od skoraj vseh nasilnih verzov v stari zavezi, so verzi nasilja v koranu odprti, kar
pomeni, da jih ne določa zgodovinski kontekst, ki jih vsebuje in obdaja. So del večne in
nespremenljive besede Alaha in prav tako pomemben predmet razprave kot katerikoli
drugi del korana. Kontekst nasilnih prehodov je bolj dvoumen, kot bi pričakovali od knjige
ljubečega boga. Večina sodobnih muslimanov si po svoje razlaga klic svete knjige k
orožju, v skladu s svojimi moralnimi predsodki o opravičevanju nasilja. Na žalost obstaja
zelo malo verzov strpnosti in miru, ki bi uravnotežili tiste, ki pozivajo k boju proti
nevernikom, dokler ne sprejmejo ponižanja, se spreobrnejo v islam ali pa so ubiti (The
Religion of Peace, 2016).
Spodnji štirje verzi se nanašajo na boj za Alaha proti tistim, ki se borijo proti muslimanom.
Slednje mnoge zavede, da verjamejo, da se celoten odlomek nanaša na obrambni boj, v
katerem muslimani le ščitijo svojo družino in domove. Avtorji portala, ki se ukvarja s
preučevanjem islama, The Religion of Peace (Religija miru op. p.) trdijo, da zgodovinski
kontekst tega odlomka ni obrambno bojevanje, saj so se Mohamed in njegovi sledilci
ravno preselili v Medino in niso bili pod napadom svojih nasprotnikov iz Meke. Dejstvo je,
da verzi pozivajo na ofenzivno vojno, muslimani morajo torej pregnati prebivalce Meke iz
njihovega lastnega mesta, kar so kasneje tudi storili (The Religion of Peace, 2016).

Ubijajte napadalce, kjer jih najdete, preženite jih, od koder so vas oni pregnali!
Malikovanje je hujše od ubijanja. A ne bojujte se z njimi pri Svetem hramu, razen če vas
tam napadejo. Tedaj tudi vi njih pobijajte. Takšna naj bo kazen za nevernike (Koran,
2005, 2: 191–193).

Predpisano vam je bojevanje, čeprav ga ne marate. To, česar ne marate, je morda dobro
za vas, kar ljubite je morda vaša poguba. Bog ve, česar vi ne veste (Koran, 2005, 2:216).
Verz 2:216 neposredno govori muslimanom, da so za bojevanje rojeni. Ne obstaja
možnost, da jim bojevanje ni všeč. Bog najbolje ve, kaj je za njih dobro. Analitiki pri
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portalu Religija miru (2016) ugotavljajo, da ta verz, ne samo da ustanavlja, da je nasilje
lahko uspešno, temveč je tudi v nasprotju z mitom, da je boj namenjen samoobrambi, saj
ljudje v tistem času očitno niso bili pod napadom.
Spodnja verza nam kažeta na kaznovanje vseh tistih, ki ne verujejo v boga Alaha.

Bojujte se na Gospodovi poti in vedite da, On vse sliši in vse ve (Koran, 2005, 2:244).
Nevernike bom ostro kaznoval na tem in na onem svetu! Nihče jim ne bo mogel
pomagati! (Koran, 2005, 3:56).
Spodnji verz govori neposredno o politeistih, vključuje pa tudi kristjane, ki verujejo v
sveto trojico (The Religion of Peace, 2016).

Strah bomo vlili v srca tistih, ki nočejo verovati – ker imajo za enake Bogu tiste, o katerih
ni On ničesar razodel. Pekel bo njihovo bivališče, strašno bivališče nevernikov (Koran,
2005, 3:151).
Iz naslednjega verza lahko razberemo božjo obljubo in nagrado za tiste, ki se bodo v
njegovem imenu bojevali. Za njihovo žrtvovanje bodo nagrajeni z mestom v raju. Ravno
ta verz poudarjajo islamski skrajneži, ki pozivajo svoje brate in sestre, naj se borijo z njimi
proti nevernikom.

Zato naj se na Gospodovi poti bojujejo tisti, ki jim ni žal žrtvovati življenja na tem svetu za
oni svet. Gotovo bomo obilno nagradili vsakogar, ki se bojuje na Gospodovi poti – pa naj
zmaga ali izgubi življenje (Koran, 2005, 4:74).
V spodnjih treh verzih koran poudarja razlikovanje med verniki in neverniki. Svojim
sledilcem nalaga usmrtitev vseh tistih, ki ne verujejo v Alaha in se želijo boriti proti
borcem, ki se borijo na Gospodovi poti. Koran svojim borcem nalaga pomilostitev tistih, ki
imajo z verniki sklenjen dogovor o nenapadanju in tistih, ki prosijo za mir.

Verniki se bojujejo na Gospodovi poti, neverniki pa na satanovi. Zato se bojujte proti
satanovim varovancem, saj so satanove spletke resnično pogubne! (Koran, 2005, 4:76).
Komaj čakajo, da se tudi vi povrnete med nevernike, kakor so se sami, in da si boste
enaki. Ne prijateljujte z njimi, dokler se ne izselijo v Gospodovem imenu. Če vam obrnejo
hrbet, jih polovite in pobijte, kjerkoli jih najdete. Nikogar med njimi ne sprejmite za
zaščitnika ali pomočnika (Koran, 2005, 4:89).
Razen onih, ki se zatečejo k plemenu, s katerim imate sklenjen dogovor o nenapadanju,
in onih, ki pridejo k vam, ker se ne želijo bojevati z vami, pa tudi s svojim ljudstvom ne.
Če bi Gospod hotel, bi jih obrnil proti vam in bi se zares z vami bojevali. Če vas taki
pustijo pri miru, se ne bojujejo z vami in vam ponudijo mir, tedaj vam gospod ne dovoli,
da bi jih preganjali (Koran, 2005, 4:90).

52

Spodnji verz (4:95) kritizira miroljubne muslimane, ki se niso pridružili nasilju in jim daje
na znanje, da so v očeh Alaha manjvredni. Prav tako ruši sodobni mit, da džihad v koranu
ne pomeni svete vojne, temveč duhovni boj. Ne samo, da je ta arabska beseda
uporabljena v tem delu, temveč se tudi očitno ne nanaša na nič duhovnega, saj so gibalno
ovirane osebe izjema (The Religion of Peace, 2016).

Verniki, ki sedijo doma – razen za boj nesposobnih – niso enaki tistim, ki se bojujejo na
Gospodovi poti, ne oziraje se na imetje in življenje. Tiste, ki se bodo tako bojevali, bo
Gospod povzdignil za stopnjo više od onih, ki se ne bojujejo. Vsem obljublja lepo plačilo, a
vojščake bo še posebej nagradil (Koran, 2005, 4:95).
Naslednja verza sta primer napeljevanja k brutalnemu kaznovanju nevernikov z
obglavljanjem in sekanjem rok in nog. Prav tako je iz njega razvidno, da tiste, ki ne
verujejo v Alaha, čaka pekel in večno trpljenje. Verniki morajo sovražniku slediti, dokler ga
ne ujamejo in kaznujejo kot to nalaga koran.

Ne obupavajte med zasledovanjem sovražnika! Če vi trpite bolečino, jo trpijo tudi oni; a vi
vsaj zaupate v Gospoda, oni pa so brez upanja. Gospod je resnično vseveden in moder!
(Koran, 2005, 4:104).
Tiste, ki se vojskujejo proti Gospodu in njegovemu poslancu in ki delajo nered na zemlji,
kaznujte tako: bodisi jih ubijte ali križajte bodisi jim odsekajte eno roko in nasprotno nogo
ali pa jih izženite iz dežele! S tem bodo ponižani na tem svetu, na onem svetu pa jih čaka
hudo trpljenje (Koran, 2005, 5:33).
V nadaljevanju lahko opazimo napeljevanje k sovraštvu poganov oziroma tistih, ki so
verovali v več bogov. Borci morajo iztrebiti mnogoboštvo, dokler ne ostane vera v enega
boga. Prav tako morajo pozivati vse vernike k boju, saj bodo le tako premagali nevernike.

Tvoj gospodar je navdihnil angele: »Jaz sem z vami, opogumite vernike!« V srca
nevernikov bom vlil strah, vi pa jih bijte po vratovih in po prstih (Koran, 2005, 8:12).
O, verniki! Ko srečate nevernike in jih je veliko število, jim ne pokažite hrbta! (Koran,
2005, 8:15)
In bojujte se z njimi, vse dokler mnogoboštvo ne izgine in ostane le vera v edinega Boga.
Če se spreobrnejo, naj vedo, da Gospod resnično vidi njihova dejanja (Koran, 2005,
8:39).
Če se v vojni spopadeš z njimi, udari po njih s tolikšno močjo, da se bodo spametovali
tudi tisti za njimi (Koran, 2005, 8:57).
Neverniki naj nikar ne mislijo, da bodo rešeni. Ne bodo se mogli izmakniti! (Koran, 2005,
8:59)
Za boj proti njim pripravite kar največje število vojščakov in konjev, da boste tako
preplašili Gospodove in vaše sovražnike, pa še druge poleg njih. Gospod jih pozna, vi pa
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ne! Vse, kar razdelite na Gospodovi poti, vam bo povrnjeno! Ne boste utrpeli krivice!
(Koran, 2005, 8:59–60)
O, glasnik vere! Spodbujaj vernike k boju! Če bo med vami dvajseterica vzdržljivih, boste
premagali dvesto nevernikov. Če vas bo sto, boste premagali tisoč nevernikov, saj ničesar
ne razumejo (Koran, 2005, 8:65).
Po koncu svetih mesecev pobijajte mnogobožce, kjer jih le najdete! Zasužnjujte jih in
obkoljujte, povsod jim pripravljajte zasede! Če se skesajo in začnejo moliti ter deliti
miloščino, jih pustite pri miru, zakaj Gospod zares odpušča in je milosten (Koran, 2005,
9:5).
Na podlagi zgornjega verza je najboljši način za varno življenje pred muslimanskim
nasiljem spreobrnitev v islam. Priljubljena trditev, da koran navdihuje nasilje le kot
samoobrambo, je s tem odlomkom resno izpodbijana, saj muslimani, za katere je bil
napisan, niso bili napadeni. Če bi bili, potem ne bi bilo čakalnega obdobja (predhodni verzi
predstavljajo dolžnost muslimanom boj v samoobrambi tudi v času svetih mesecev). Ko so
muslimani dobili moč, so nasilno izselili nevernike, ki se niso želeli spreobrniti (The
Religion of Peace, 2016).
Poniževanje in škodovanje nevernikom je blagoslov Alaha in služi kot sredstvo za
»zdravljenje« srca muslimanov. To sporoča spodnji verz:

Bojujte se z njimi! Gospod jih bo kaznoval in ponižal z vašimi rokami. Naklonil vam bo
zmago, dvignil bo duha vernikov (Koran, 2005, 9:14).
Ljudje knjige so Kristjani in Judje. Na podlagi spodnjih treh verzov naj bi si jih nasilno
podredili, pri čemer je edina utemeljitev tega njihova vera. To poglavje je eno končnih
razodetij Alaha, ki je sprožilo vztrajno vojaško širitev, v kateri je Mohamedovim
spremljevalcem v naslednjih 100 letih uspelo osvojiti dve tretjini krščanskega sveta. Islam
naj bi nadvladal vse ljudi in religije (The Religion of Peace, 2016).

V Božjih očeh so vrednejši tisti, ki verujejo in zapuščajo domove, ki se bojujejo na
Gospodovi poti, ne oziraje se na lastno imetje in življenje. Ti bodo dosegli cilj! (Koran,
2005, 9:20)
Bojujte se proti tistim, ki so prejeli Knjigo, pa ne verujejo ne v Boga ne v oni svet, ki
nimajo za prepovedano, kar prepovedujeta Gospod in njegov poslanec, in ki ne
izpovedujejo prave vere – vse dokler ne bodo poslušno in ponižno plačevali glavarine
(Koran, 2005, 9:29).
Judje govorijo: »Ezra je Božji sin.« Kristjani pa pravijo: »Mesija je Božji sin.« To so
njihove besede iz njihovih ust, podobne besedam prejšnjih nevernikov. Vrag naj jih vzame
sprevržence! (Koran, 2005, 9:30).
Verza 9:38 in 9:39 pomenita opozorilo tistim, ki se ne želijo bojevati. Njihova kazen bo
posmrtno življenje v peklu.
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O, verniki! Čemu ste oklevali, kot bi bili prikovani na zemljo, ko vam je bilo rečeno:
»Pojdite v boj po Gospodovi poti.« Ali vam je življenje na tem svetu ljubše od onega
sveta? Tuzemsko uživanje je res ničevo v primerjavi z onostranskim (Koran, 2005, 9:38).
Če ne boste šli v boj, vas bo On kaznoval s peklenskim trpljenjem in vas zamenjal z
drugim ljudstvom. Niti najmanj mu ne boste škodovali. Bogu je vse mogoče! (Koran,
2005, 9:39)
Pojdite v boj, če ste slabotni ali močni, in bojujte se na Gospodovi poti, ne oziraje se na
lastno imetje in življenje. Ko bi le vedeli, da je to najboljše za vas! (Koran, 2005, 9:41)
Pri zgornjem verzu se ponovno pojavlja nasprotje trditve, da koran poziva na nasilje samo
v samoobrambi. Besedilo namreč govori o bitki, ki se bo odvijala daleč od doma, in sicer v
drugi državi in na krščanski zemlji (The Religion of Peace, 2016).

O, glasnik vere! Bojuj se z neverniki in dvoličneži in bodi strog do njih! Prebivali bodo v
peklu. To je strašno bivališče! (Koran, 2005, 9:73)
Verz 9:73 kaže na primer opravičevanja nasilja do nemuslimanov tako, da prikaže
nevernike kot posameznike, katerih pot je že začrtana proti peklu.
V nadaljevanju spodnji verzi govorijo o žrtvovanju vseh vernikov v bojih na Gospodovi
poti. Žrtvovati morajo svoje imetje in življenje v zameno pa jih čaka mesto v raju. Poleg
usmrtitev nevernikov koran v tem delu jasno navaja k uničenju mest.

Toda poslanec in z njim verniki se bojujejo, ne oziraje se na lastno imetje in življenje!
Čakajo jih same dobre stvari in dosegli bodo, kar želijo (Koran, 2005, 9:88).
Gospod je kupil od vernikov njihova življenja in njihovo imetje v zameno za raj, ki jim ga
je pripravil. Bojevali se bodo na Gospodovi poti, ubijali in bili ubiti! On jim je resnično
obljubil v Postavi, Evangeliju in Koranu – in kdo dosledneje izpolni obljubo kot Gospod?
Veselite se kupčije, sklenjene z njim, zakaj to je velik uspeh! (Koran, 2005, 9:111)
O, verniki! Bojujte se z neverniki v svoji bližini, naj občutijo vašo ostrino! Vedite, da je
Gospod na strani Bogaboječih! (Koran, 2005, 9:123)
Ko hočemo uničiti neko mesto, dovolimo, da se njegovi prebivalci, navajeni razkošnega
življenja, vdajo razvratu in si s tem prislužijo kazen, nato pa mesto porušimo do temeljev
(Koran, 2005, 17:16).
Tem in njihovim prednikom smo naklonili uživanje in številne vesele dni. Toda, ali ne
vidijo, da prihajamo v njihovo deželo in stiskamo njene meje? Kako bi mogli biti oni
zmagovalci? (Koran, 2005, 21:44)
Spodnji trije verzi odobravajo umor zoper tri skupine: dvoličneže (muslimani, ki se ne
želijo boriti na Alahovi poti in se zato ne obnašajo tako, kot bi se musliman moral), tiste,

55

katerih srca so bolna (judi in kristjani) ter zoper tiste, ki samo govorijo proti islamu (The
Religion of Peace, 2016). Te ljudi je treba po Gospodovem zakonu uloviti in ubiti.

Če dvoličneži in tisti, katerih srca so bolna, in tisti, ki širijo laži po Medini, ne odnehajo, ti
bomo dali oblast nad njimi. Potem bodo le še kratek čas tvoji sosedje v mestu (Koran,
2005, 33:60–62).
Prekleti naj bodo! Kjerkoli so, jih polovite in pobijte (Koran, 2005, 33:60–62).
Po Gospodovem zakonu, ki je veljal za nekdaj uničene rodove. Gospodovi zakoni pa se ne
spreminjajo! (Koran, 2005, 33:60–62)
V boju sekajte glave nevernikov, vse dokler ne oslabite njihovih vrst! Ujetnike zvežite,
potem pa jih velikodušno osvobodite ali pa zahtevajte odkupnino, dokler traja bojevanje.
Tako ravnajte! Ko bi Gospod hotel, bi se jim maščeval, toda želi vas skušati med seboj.
On ne bo izničil del tistih, ki umrejo na njegovi poti (Koran, 2005, 47:3–4).
Po zgornjem verzu se danes ravnajo številni teroristi. Vemo za primere sekanja glav
kristjanom s strani Islamske države kot tudi za ugrabitve in zahtevanje odkupnin za zajete
posameznike. Koran torej daje v tem delu jasna navodila, kako ravnati z nemuslimani v
boju.
Koran s spodnjim verzom jasno nakazuje na nagrado za kruto obračunavanje z neverniki.

Ne bodite strahopetni in ne ponujajte premirja, kadar ste močnejši, kajti Gospod je z
vami; ne bo vas prikrajšal za nagrado za vaša dela! (Koran, 2005, 47:35)
Za slepega, hromega in bolnega ni greh. Vsakogar, ki se pokorava Gospodu in njegovemu
poslancu, bo gospod popeljal v rajske vrtove, prepredene z rekami; vsakogar, ki bo obrnil
hrbet, pa bo kaznoval z neznosnim trpljenjem (Koran, 2005, 48:17).
Sodobni zagovorniki trdijo, da pomeni džihad duhovni boj. Raziskovalci pri The Religion of
Peace (2016) se sprašujejo, zakaj so potem slepi, hromi in bolni oproščeni. Zgornji verz
prav tako pravi, da bodo tisti, ki se ne bodo borili na Alahovi poti, kaznovani s peklom. Po
drugi strani pa bodo tisti, ki bodo dali življenje za Alaha, nagrajeni z mestom v raju.
Na podlagi spodnjega verza lahko absolutno trdimo, da islam ni ravno religija miru,
temveč odkrito kliče svoje slednike, naj se bojujejo v njenem imenu.

Gospod ljubi tiste, ki se bojujejo zanj v prvih bojnih vrstah, ki so kakor trden ščit! (Koran,
2005, 61:4)
Spodnji verzi obljubljajo pot v rajske vrtove in odpust grehov vsem tistim, ki se bodo borili
na Gospodovi poti.

O, verniki! Ali hočete, da vam pokažem dobičkonosno trgovino, ki vas bo rešila
neznosnega trpljenja? (Koran, 2005, 61:10–12)
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Verujte v Gospoda in njegovega poslanca! Bojujte se za Gospoda, ne ozirajte se na imetje
in življenje! Tako bo najboljše za vas (Koran, 2005, 61:10–12).
Gospod vam bo potem odpustil vaše grehe, popeljal vas bo v rajske vrtove, prepredene z
rekami in posejane s čudovitimi dvorci. To bo silen uspeh! (Koran, 2005, 61:10–12)
O, glasnik vere! Bojuj se z neverniki in dvoličneži, bodi strog z njimi! Prebivali bodo v
peklu. O, strašno bivališče! (Koran, 2005, 66:9)
Iz zgoraj navedenega lahko vidimo, da je v koranu zelo veliko verzov, ki dejansko
napeljujejo vernike k boju proti vsem tistim, ki ne verujejo v Alaha oziroma imajo
drugačna prepričanja. Alah naj bi ljubil tiste, ki se zanj bojujejo in bi jim vedno stal ob
strani, posebej če so pri boju v prednosti pred sovražnikom. Poleg boja proti
posameznikom lahko v koranu preberemo tudi napeljevanje k porušenju mest do
temeljev. V boj naj bi šli vsi, tudi bolni in slabotni, ne ozirajoč se na lastne potrebe in
želje, kajti božje so vedno primarne. Pravi musliman bo za svojega boga dal življenje ne
glede na vse, saj ga zaradi te žrtve čaka mesto v raju.
Ob vsem tem je pomembno omeniti tudi tako imenovani džihad, ki se uporablja v smislu
svete vojne proti nemuslimanom, zadnja desetletja pa je izraz še bolj popularen, saj se
nanj sklicujejo islamski fundamentalisti za opravičevanje svojih dejanj. Kljub vsemu je
potrebno poudariti, da je enačenje džihada s sveto vojno pravzaprav napačno, saj AlAzhar, ugledna univerza, ki predstavlja najuglednejšega varuha islamske razlage korana,
poudarja, da se prvoten in primaren pomen džihada v Koranu nanaša na prizadevanje za
božjo stvar ter prizadevanje, napor na božji poti. Koran za vojaške spopade in uporabo
vojaških sredstev, uporablja besedo qital (Flisar, 2012, str. 34).

4.2 RADIKALNE ISLAMSKE SKUPINE
Radikalne islamske skupine oziroma gibanja izvirajo iz zavesti o zelo slabem stanju
islamskega sveta na področju morale, kulturne in civilizacijske dekadence. Cilj vseh gibanj
je revolucionarna sprememba sveta na podlagi koranskega nauka in življenja prvih
muslimanov.
Osnovno sredstvo gibanj v njihovi borbi za islamsko republiko je sveta vojna. Njihova
značilnost je, da so večinoma nastala v družbah, ki so se zavedale svoje zaostalosti v
vedno bolj spreminjajočem se svetu in predstavljajo reakcijo na pojav revolucionarnega
nacionalizma in sekularnih vrednot vladanja (Prevc, 2007, str. 56).
Huntington (2005, str. 139, 140) je na podlagi analize militantnih voditeljev egipčanskih
islamističnih skupin opredelil pet značilnosti, ki pripadajo radikalnim islamistom:
-

so mladi, večinoma stari dvajset in trideset let,
kar 80 % jih je bilo študentov ali diplomantov univerz,
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-

več kot polovica jih je prišlo iz elitnih fakultet in iz intelektualno najzahtevnejših
strokovnih področij (medicina, gradbeništvo, strojništvo),
več kot 70 % jih prihaja iz nižjega srednjega razreda, iz skromnih razmer,
otroštvo so preživeli v majhnih mestih ali v kmetijskih okoliših, iz katerih so se
kasneje preselili v velika mesta.

4.2.1 AL KAIDA
Organizacija Al Kaida je bila ustanovljena konec 80. let prejšnjega stoletja v kontekstu
boja mudžahidov proti sovjetski okupaciji Afganistana. Danes predstavlja Al Kaida
mednarodno teroristično mrežo, katere cilj je ustanoviti vseislamsko državo Salafi, ki bo
usmerjena proti politiki ZDA in Izraelu ter njunimi zavezniki. Medtem ko je danes cilj Al
Kaide boj proti Zahodu, na začetku ob ustanovitvi ni bilo tako. Prvotni namen gibanja Al
Kaide je bil združitev arabskih sil in s tem oslabitev Rdeče armade. Novejša poročila,
objavljena s strani ZDA, kažejo, da so bile »krivec« za pojav mudžahidov ravno ZDA, ki so
želele z njihovo pomočjo oslabiti Moskvo. Pettiford in Harding (2005, str. 77) sta mnenja,
da je bila ta taktika uspešna, saj je Sovjetska zveza le desetletje kasneje pristala na
margini zgodovine, njen umik iz nepokorjenega Afganistana pa trajen spomin na omejeno
politično in finančno moč umirajočega režima. Zanimivo je dejstvo, da so se mudžahidi 20
let pozneje obrnili proti ZDA in jih ironično z njihovim orožjem, izurjenimi ljudmi in
financami, ki so jih mudžahidom dajale, izvedli najbolj razvpito teroristično dejanje v
zgodovini. Danes, 14 let po napadu na trgovski center v New Yorku, pa lahko vidimo, da
se zgodovina ponavlja. Namreč ZDA so želele v severni Afriki uvesti »demokracijo« in so
finančno in z orožjem podpirale upornike proti aktualnim režimom, ki pa so ustanovili eno
najbolj brutalnih in neusmiljenih terorističnih gibanj Islamsko državo, ki se sedaj, tako kot
prej mudžahidi, bori proti ZDA in Zahodu. Da so njena dejanja res tako grozna, priča tudi
dejstvo, da se sama Al Kaida omejuje od dejanj in meni, da so pretirana.
Al Kaida pomeni temelj strukture, mrežo pa je ustanovil Abdelah Azam, jordanski
muslimanski brat palestinskega rodu, ki je pozival k džihadu proti Sovjetom v času, ko le-ti
niso bili deležni nikakršnih islamskih nasprotovanj. Azam je bil konec 70-ih let profesor na
islamski univerzi v Rijadu, med njegovimi učenci pa je bil kasneje najbolj znan vodja Al
Kaide Osama bin Laden (Roy, 2007, str. 169).
V Pešavarju je Azam ustanovil t. i. Biro za storitve, katerega naloga je bila usmerjati
prostovoljce z vsega Srednjega vzhoda v Afganistan. Biro za storitve se šteje kot prednik
Al Kaide. Število prostovoljcev, ki so sodelovali v bojih in širili salafistično propagando
zoper lokalne verske običaje, se je po letu 1986 povečalo (Roy, 2007, str. 169).
Člani Al Kaide nenehno poudarjajo svoje prepričanje, da bi ZDA morale umakniti svoje
vojake iz Savdske Arabije in odreči podporo Izraelu, prav tako pa je po njihovem mnenju
potrebno kaznovati ZDA in njihove zaveznike za zločine v Iraku (Pettiford in Harding,
2005, str. 77).
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Nasprotovanje Američanom je Bin Laden zapisal leta 1998 v svojem delu, ki odseva
njegovo filozofijo: »Naše mnenje je, da so največji tatovi na svetu Američani in da so
največji teroristi na svetu Američani. Pred tovrstnimi napadi se lahko branimo samo tako,
da uporabljamo podobna sredstva. Ne razlikujemo med tistimi, ki so oblečeni v vojaške
uniforme in civilisti. V tem poslanstvu so naše tarče vsi. Vsak fizično sposoben musliman
je dolžan, da v vseh državah ubija Američane in njihove zaveznike, tako vojake kot
civiliste, dokler njihove vojske ne zapustijo islamskega ozemlja, razbite in zlomljenih kril«
(Bin Laden v Pettiford in Harding, 2005, str. 78).
Al Kaida verjame v tri cilje džihada, in sicer (Habič, 2012, str. 41):
-

vzpostavitev vladanja boga na zemlji,
vključevanje dejanj mučeništva za boga,
očiščenje med vrstami islama.

Trenutno ima mreža Al Kaida več tisoč članov, ki so pripravljeni žrtvovati sebe za višje
dobro oziroma za uresničitev ciljev džihada.
Al Kaidi pripisujejo celo vrsto terorističnih napadov, med katerimi so napad 11.
septembra, bombni napad na letalonosilko USS Cole leta 2000 in bombardiranje ameriških
veleposlaništev v Keniji in Tanzaniji leta 1998. Poleg tega jo povezujejo z načrtom za
atentat na papeža na Filipinih leta 1994 (Pettiford in Harding, 2005, str. 79).
Čeprav so bili bin Laden in njegovi partnerji sposobni ustvariti strukture v Afganistanu, ki
privlačijo nove rekrute in so kovali vezi med že obstoječimi islamskimi militantnimi
skupinami, niso nikoli ustvarili skladno teroristično omrežje, zasnovano na običajen način.
Namesto tega je Al Kaida delovala kot družba s tveganim kapitalom, ki je zagotavljala
financiranje, stike in strokovno svetovanje različnim militantnim skupinam in
posameznikom iz celotnega islamskega sveta.
Struktura, ki je bila ustanovljena v Afganistanu, je danes uničena, bin Laden je bil ubit,
njegovi sodelavci pa so razpršeni, aretirani ali ubiti. Čeprav osrednjega vozlišča za
islamsko borbenost ni več, pa je svetovni nazor Al Kaide vsak dan močnejši. Ta radikalna
internacionalna ideologija, podprta s protizahodno, protisionistično in protisemitsko
retoriko, ima privržence med mnogimi posamezniki in skupinami.
Kot že omenjeno je bil najbolj znan vodja teroristične organizacije Al Kaida nedvomno
Osama bin Laden. Bin Laden ni čez noč postal mednarodno iskan terorist, temveč so se
zanj začele stvari spreminjati po vojni v Afganistanu. Po sovjetskem umiku leta 1989 se je
bin Laden vrnil v Savdsko Arabijo, njegove izkušnje in razmerja z afganistanskimi
džihadisti pa so še bolj okrepila njegovo težnjo po islamskem fundamentalizmu. Ob vrnitvi
je imel veliko naklonjenost arabske vlade in samega savdskega kralja Fahda, ki ga je za
njegova dejanja v Afganistanu tudi denarno nagradil.
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Dejstvo je, da je bin Laden dobil med svojimi ljudmi zaradi svojega poguma, vodenja in
predanosti islamu naziv heroja. Predaval je množicam v številnih mošejah in pri tem
navdihnil številne mlade može, ki so želeli pomagati pri ustvarjanju islamskega sveta.
Bin Ladnovo življenje se je drastično spremenilo leta 1990, ko je takratni iraški voditelj
Sadam Husein vdrl v sosednjo državo Kuvajt, videti pa je bilo, da je njegov naslednji cilj
osvojiti Savdsko Arabijo. To je sprožilo paniko znotraj arabske palače, saj niso bili
prepričani, da se lahko uspešno uprejo iraškemu napadu. Svojo pomoč pri obrambi je
ponudil bin Laden, ki je iz izkušenj v Afganistanu in s pomočjo somišljenikov in soborcev iz
te vojne ostro nasprotoval pomoči Združenih držav Amerika, za katerih pomoč je želel
zaprositi politični vrh države. Islamskim fundamentalistom je pomenila pomoč
imperialističnega Zahoda v konfliktu, kjer so bili muslimani naščuvani proti muslimanom,
svetoskrunstvo. Kljub bin Ladnovemu nasprotovanju so kmalu zatem prišle sile ZDA, ki so
v Zalivski vojni uspešno ustavile napad Huseina. Ker so v državi tudi po uspehu še vedno
ostale čete ZDA, bin Ladnu to ni bilo všeč. Ker se je politični vrh Savdske Arabije bal, da
bo bin Laden zaradi svoje popularnosti začel upor, so ga leta 1991 izgnali v Sudan
(Landau, 2002, str. 58).
S številnimi prispevki14 v islamski revoluciji je bin Laden pridobil zaupanje in spoštovanje
najvišjih voditeljev gibanja. Zanimiva pa je ljudem malo znana povezava med družino
nekdanjega ameriškega predsednika Georga W. Busha in družino Osame bin Ladna.
Namreč, brat Osame bin Ladna Salem je bil poslovni partner človeku, ki je vodil lov za
njegovim bratom. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je skupaj z Bushem mlajšim ustanovil
naftno družbo Arbusto Energy v zvezni državi Teksasu. Ne dolgo tega, ko je zaključil s
šolanjem na Harvardu leta 1978, je Bush ustanovil to podjetje. Salem je opazoval uspešno
rast posla vse do svoje smrti v letalski nesreči z ultralahkim letalom v Teksasu leta 1983.
Medtem ko je gradil svoj poslovni imperij, je imel Salem z bodočim predsednikom zelo
zanimiv odnos. Leta 1978 je imenoval kot svojega zastopnika Jamesa Batha, Bushovega
tesnega prijatelja (Allen, 2016, str. 1).
Povezavo med družino bin Laden in Bush najdemo tudi pri offshore banki Bank of Credit
and Commerce International, preko katere je v času predsedovanja predsednika Reagana
CIA prevažala orožje do Sadama Husseina, financirala Osamo bin Ladna ter premikala
denar iz nezakonitega protiiranskega delovanja. Bushevi so se okoristili tako, da je eden
največjih savdskih investitorjev v banki pomagal reševati naftne naložbene težave Georga
W. Busha. Ko je izbruhnil škandal o prej omenjeni banki in povezavi z družino Bush, je
administracija Busha starejšega storila vse, da bi dogodek prikrila (Komisar, 2007, str.1).

Vzpostavil je finančno omrežje, ki je bilo ključnega pomena za islamsko revolucijo v 90-ih letih.
Prav tako je ustanovil gradbeno podjetje al-Hijrah for Construction and Development Ltd, katerega
glavni namen je bil zgraditi infrastrukturo v Sudanu za prevoz opreme, vozil in orožij, potrebnih za
pospešitev terorističnih dejanj.
14
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Osama bin Laden je bil ubit 1. maja 2011 v Pakistanu, njegovo mesto vodje pa je prevzel
Ayman al-Zawahiri, nekdanji član in višji uradnik islamističnih organizacij, ki so orkestrirale
in izvedle napade v Severni Ameriki, Aziji, Afriki in Bližnjem vzhodu.
4.2.2 MUSLIMANSKA BRATOVŠČINA
Društvo muslimanskih bratov (DMB) ali skrajšano Muslimanska bratovščina je
transnacionalna organizacija sunitskih islamistov, ki so jo ustanovili islamski učenjaki in
njihov učitelj Hassan al-Banna v Egiptu leta 1928. Organizacija je pridobila privržence po
vsem arabskem svetu, prav tako pa je s svojim »modelom političnega aktivizma, v
kombinaciji z islamskim dobrodelnim delom« vplivala na druge islamistične skupine in v
letu 2012 sponzorirala prvo demokratično izvoljeno politično stranko v Egiptu. Zaradi
rednih ostrih ukrepov vlade za domnevne teroristične dejavnosti je organizacija utrpela
veliko škode in od leta 2015 velja za teroristično organizacijo pri vladah Bahrajna, Egipta,
Rusije, Sirije, Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov (Muslim Brotherhood,
2015).
V Egiptu Društvo muslimanskih bratov, ustanovljeno 1928, ni pritegnilo pozornosti
britanskih oblasti do leta 1936. To leto je bilo priča začetku številnih uporov proti britanski
okupaciji v Palestini, sionistični politiki in judovskem priseljevanju. Palestinski upor je
označeval novo fazo arabske politike in služil za vrnitev Egipta nazaj v širši arabski svet po
skoraj pol stoletja. Različne egiptovske politične stranke in skupine so se odzvale tako, da
so organizirale srečanja, na katerih so razpravljale o palestinskem vprašanju. Prav tako so
organizirale proteste, zbirale sredstva in pošiljale britanski vladi in njenim predstavnikom
na Bližnjem vzhodu peticije protesta. V tistem času je bil Hassan al-Banna, ustanovitelj in
vrhovni vodja DMB, obravnavan kot verski pridigar, ki se bolj ukvarja z moralnimi in
metafizičnimi vprašanji in ne političnimi zadevami. Palestinski upor je predstavljal za alBanno zlato priložnost, da se reši svojega ozkega kalupa in dvigne svoje gibanje na
nacionalno in arabsko sceno (Choueiri, 2010, str. 58).
Bratovščina je opisana kot kombinacija neosufistične15 »tariqe16« in politične stranke.
Egiptovska Muslimanska bratovščina ima piramidalno strukturo z »družinami«, ki jo
sestavlja od štiri do pet ljudi in jo vodi t. i. kapetan. Sledijo »klani«, ki so nad družinami,
skupine, ki so nad klani in »bataljoni«, oziroma »falange«, ki so nad skupinami (Muslim
Brotherhood, 2015).
Kot že rečeno, je Muslimansko bratovščino ustanovil al-Banna v mestu Ismailia marca
1928, skupaj s šestimi delavci družbe Sueški prekop kot pan-islamsko, versko, politično in
družbeno gibanje. Družba Sueški prekop je Banni pomagala zgraditi mošejo v Ismailii, ki
15

Sufizem, mistična islamska vera in praksa, v kateri muslimani poskušajo najti resnico božje
ljubezni in znanja, preko neposredne osebne izkušnje boga. Sestavljen je iz različnih mističnih poti,
ki so namenjene ugotavljanju narave človeštva in boga ter za olajšanje izkušnje navzočnosti
božanske ljubezni in modrosti na svetu (Schimmel, 2015).
16
Tariqa je arabski izraz za duhovno pot, predvsem v smislu metode duhovne prakse, in je pogosto
zapisana v družbeni organizaciji in tradiciji, znani kot sufizem (Martin, 2015).
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bi služila kot sedež bratovščine. Po mnenju al-Banne je sodobni islam izgubil svojo
socialno prevlado, saj je večino muslimanov pokvaril vpliv Zahoda. Šeriatsko pravo, ki
temelji na koranu in surah, je bilo videti kot zakoni, preneseni od Boga in jih je treba
uporabljati v vseh delih življenja, vključno z organizacijo vlade in ravnanju z
vsakodnevnimi težavami (Choueiri, 2010, str. 58).
Hassan al-Banna je predstavljal vrhunec islamske reforme in salafizma. Njegove teoretične
predpostavke niso pomenile odmika od tistih naprednih od Mohameda Abduha, Rashida
Rida in Ibn Badisa. Njegovi govori, brošure in politična drža kažejo na to, da si je stalno
prizadeval uskladiti islam s sodobnim svetom. Posledično so bili konceptim kot so
nacionalizem, patriotizem, nacionalna država, ustavnost in socializem predelani tako, da
so postali sestavni del njegove islamske terminologije. Bil je morda prvi islamski reformist,
ki je poudarjal pomen ustvarjanja sodobne politične stranke in potrebo po oblikovanju
celovitega programa ukrepov. Čeprav njegovi dejanski dosežki niso izpolnili njegovih
različnih ambicij, je zapustil intelektualno in organizacijsko zapuščino, ki je še naprej
navdih prihodnjim generacijam in spodbuja sveže debate. Njegov zgled in ideje so kmalu
odmevale v sosednjih državah in privedle do nastanka islamskih združenj po vzoru
prvotne organizacije. To je bil primer v Siriji, Jordaniji, Libanonu, Palestini, Sudanu in
Iraku (Choueiri, 2010, str. 58).
V svojem sporočilu za zaščito delavcev pred tiranijo tujih in monopolnih podjetij je bil alBanna populist. Ustanovil je številne družbene institucije, kot so bolnišnice, lekarne, šole
itd. Imel je zelo konservativna stališča o vprašanjih glede pravic žensk, nasprotoval je
enakim pravicam žensk, kljub temu pa je podpiral vzpostavitev pravičnosti za ženske.
Bratovščina se je povečala, število članov je z 800, kot jih je štela leta 1936, naraslo na
200.000, leta 1938 in na več kot 2 milijona leta 1948. Gibanje je bilo sprva namenjeno
zgolj širitvi islamske morale in dobrih del, vendar se je kmalu začelo ukvarjati s politiko,
zlasti so želeli Egipt osvoboditi britanskega kolonialnega nadzora in ga očistiti zahodnega
vpliva (Choueiri, 2010, str. 58).
Med vladavino Hosnija Mubaraka so zunanji opazovalci bratovščino tako branili kot
kritizirali. To je bila namreč največja opozicijska skupina v Egiptu, ki je pozivala k
islamskim reformam in demokratičnemu sistemu v Egiptu. Vzpostavila je veliko podporno
mrežo prek islamskih dobrodelnih organizacij, ki delujejo med revnimi Egipčani. Avtor Uri
Avnery (2015, str. 1) meni, da je bratovščina globoko zakoreninjena v egiptovski
zgodovini. Oblikovala je staro uveljavljeno stranko, ki si je prislužila veliko spoštovanja
zaradi svoje neomajnosti, ki je odgovor na ponavljajoča preganjanja, mučenja, množične
aretacije in občasne usmrtitve. Njeni voditelji niso »omadeževani« z razširjeno korupcijo in
so občudovani zaradi zavzemanja za socialno delo.
Na parlamentarnih volitvah 2005 je bratovščina postala prva opozicijska stranka moderne
dobe Egipta. Kljub volilnim nepravilnostim, vključno z aretacijo več sto članov bratovščine
in dejstvom, da so morali njeni kandidati kandidirati individualno (stranka je bila tehnično
nezakonita), je osvojila 88 sedežev, kar je 20 % celote za razliko od 14 sedežev, ki jih je
prejela zakonita opozicija. Ti rezultati so presenetili takratnega predsednika, čigar vlada je
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sprožila represivne ukrepe zoper bratovščino tako, da je pridržala več sto članov in
vpeljala številne pravne »reforme« kot boj proti njihovi ponovni okrepitvi. Ustava je bila
ponovno napisana tako, da določa, da politična dejavnost ali politične stranke ne smejo
temeljiti na kakršnem koli verskem ozadju ali temelju. Neodvisnim kandidatom je bilo
prepovedano kandidirati za predsednika. Prav tako je nova ustava uvedla zakonodajo za
boj proti terorizmu, ki je dala varnostnim silam obsežna pooblastila za pridržanje
osumljencev in omejevanje javnih shodov (Muslim Brotherhood, 2015).
Po egiptovski revoluciji leta 2011 in padcu Mubaraka je bila bratovščina legalizirana in je
bila sprva zelo uspešna, saj je prevladovala na parlamentarnih volitvah 2011, leta 2012 pa
je zmagal na predsedniških volitvah kandidat novoustanovljene stranke bratovščine,
imenovane Stranka svobode in pravice, Mohammed Mursi. Mursi je poskušal nasprotnike
bratovščine prepričati, da kot predsednik želi zgraditi demokratično, civilno in moderno
državo, ki zagotavlja svobodo vere in pravico do mirnega protesta.
Kljub Mursijevim obljubam je eno leto po njegovi izvolitvi na milijone Egipčanov na ulicah
zahtevalo njegov odstop. Med očitki protestnikov je bila domnevna uvedba islamističnih
pogledov, ki jih je širila Muslimanska bratovščina, katere član je bil Mursi.
Bratovščino kritizirajo številni funkcionarji in novinarji, ki dvomijo v iskrenost njenih izjav.
Nekdanji ameriški šef za boj proti terorizmu Juan Zarate je dejal, da Američane skrbi
Muslimanska bratovščina ne zato, ker se ukvarja s filozofskimi in ideološkimi idejami,
temveč zato, ker zagovarja uporabo nasilja nad civilisti (Poole, 2007).
Prav tako je kritično mnenje izrazil Dennis Ross, nekdanji mirovni odposlanec ZDA na
Bližnjem vzhodu, ki je za časopis Asharq Alawsat dejal, da je Muslimanska bratovščina
globalna in ne lokalna organizacija, ki jo vodi posvetovalni Shura svet, ki zavrača ustavitev
nasilja v Izraelu in podpira nasilje za dosego svojih političnih ciljev (Lufti, 2007).
4.2.3 ISLAMSKA DRŽAVA (ISIS)
Združene države Amerike so z napadom na Irak sprožile proces, ki je vodil v nastanek
predhodnice današnje Islamske države. Šterbenc (2015, str. 5) je v svojem članku
Napoved vojne ne bo prinesla rešitve zapisal, da ozemlje napadenega Iraka in mesto
Bagdad predstavljata za večino sunitskih muslimanov simbol moči in slave islamske
civilizacije, saj je islam v času bagdadskega abasidskega kalifata dosegel svoj največji
ekonomski, znanstveni in kulturni razcvet. Z napadom na Bagdad s strani Busheve
administracije se je sprožilo intenzivno delovanje fenomena, ki je znan v sociologiji religije
kot »kulturna obramba«, ki predvideva, da se, če je skupina ljudi, ki sledi eni religiji, pod
dominacijo zunanje sile, ki sledi drugačni religiji, lahko krepi religijska identiteta ljudi v
dominirani skupini.
Islamska država je nadnacionalna teroristična skupina ekstremnih džihadistov, ki jo vodijo
sunitski islamski uporniki iz Iraka in Sirije. Svoj nadzor je od leta 2013 razširila na
področjih severozahodnega Iraka in v severovzhodni Siriji ter ogroža varnost obeh držav.
Prvotno je bila del upora proti koalicijskim silam v Iraku, svoj nadzor pa je povečala od
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umika ameriških sil iz Iraka leta 2011. Uspevala je predvsem v nezadovoljnih sunitskih
plemenskih delih Iraka in v oddaljenih provincah Sirije, razklanih v državljanskih vojnah.
Natančna velikost Islamske države ni jasna, vendar pa vemo, da se znotraj nje bojuje na
tisoče borcev, med drugim tudi veliko tujih džihadistov.
Skupina je svetovni javnosti postala znana predvsem od leta 2013, vendar pa je potrebno
omeniti, da je skupina v bistvu nastala pod imenom »Jama`at al-Tawhid wal-Jihad« že
leta 1999 in je leta 2004 postala zvesta Al Kaidi. Skupina je sodelovala v iraškem uporu, ki
je sledil invaziji zahodnih sil marca 2003. Januarja 2006 se je skupina pridružila drugim
sunitskim uporniškim skupinam, ki skupaj tvorijo Shura Svet mudžahedinov, ki je leta
2006 razglasil nastanek islamske države Iraka (ISI). Po začetku sirske državljanske vojne,
ki se je začela marca 2011, je ISI pod vodstvom al-Baghdadija tja poslal svoje borce, ki so
zelo povečali svojo prisotnost v sunitskih manjšinskih pokrajinah Ar-Raqqah, Idlib, Deir ezZor in Aleppo. Aprila 2013 je al-Baghdadi napovedal združitev ISI in borcev v Siriji v novo
skupino, ki se bo imenovala Islamska država Sirije in Levanta (ISIL). Skupina je v Siriji
izvedla napade na tako sirske vladne sile kot tudi na upornike v sirski državljanski vojni
(Islamic State of Iraq and the Levant, 2015).
Skupina je pravi pomen dobila potem, ko je v ofenzivi leta 2014 pregnala iraške vladne
sile iz ključnih mest v zahodnem Iraku. Teritorialna izguba je v Iraku skoraj povzročila
propad iraške vlade, prav tako pa je tudi spodbudila obnovo vojaških akcij ZDA v Iraku.
Med poletjem 2014 so sile Islamske države, podprte s strani sunitskih plemen in skupin,
povezanih z odstavljenim predsednikom Sadamom Huseinom, napredovale vzdolž rek
Evfrat in Tigris ter zasedle številna mesta, med njimi tudi Mosul, drugo največje mesto v
Iraku. Od takrat so sile pokončale iraške civiliste, pogosto tiste iz etničnih ali verskih
manjšin. Prav tako so izvedle nekoliko usmrtitev, najbolj odmevna je bila tista, ko so
naenkrat obglavili 21 egiptovskih koptskih kristjanov.
Kot že rečeno, je vodja skupine Abu Bakr al- Baghdadi, o katerem ni znano veliko. Rojen
naj bi bil leta 1971 v Samari, severno od Bagdada, leta 2003 pa se je pridružil uporu, ki je
izbruhnil v Iraku po invaziji ZDA. Leta 2010 se je pojavil kot vodja Al Kaide v Iraku, ene
izmed skupin, ki je kasneje postala del ISIS. Baghdadi šteje za poveljnika in taktika na
bojišču, zaradi česar naj bi bila po mnenju analitikov njegova skupina bolj privlačna za
mlade džihadiste kot Al Kaida, ki jo vodi islamski teolog Ayman al-Zawahiri (BBC, 2014).
V svetovne medije je prišla ISIS 2014, ko je začela širiti grozote kot invazijska horda
temačnega srednjega veka. V samo nekaj tednih je uporniška islamska vojska ISIS
osvojila velik del Sirije in Iraka ter začela ogrožati glavno mesto Iraka Bagdad. ISIS je pri
vsiljevanju svojih krutih pravil v mestih pod njenim nadzorom začela izvajati javne
usmrtitve, med drugim tudi kamenjanje ljudi, ki naj bi kršili pravila islamskega zakona.
Pobitih je bilo na stotine ujetih vojakov. Od predlanskega avgusta je racijam
bombardiranja s strani ZDA pod vodstvom koalicije in napadom vojske iz Iraka in Irana
uspelo zaustaviti napredovanje ISIS. Kljub temu je morala v Sirijo svojo vojsko in zračne
sile poslati tudi Rusija, ki se bori na strani trenutnega predsednika Bašarja al-Asada.
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Peter Neumann, profesor na Kraljevem kolidžu v Londonu, ocenjuje, da se je skupini v
Siriji pridružilo že približno 80 % zahodnih borcev. Skupina sama trdi, da ima borce iz
Velike Britanije, Francije, Nemčije in drugih evropskih držav, kot tudi iz ZDA, arabskega
sveta in Kavkaza. Za razliko od drugih uporniških skupin v Siriji je bilo pri ISIS videti, da
deluje proti islamskemu emiratu, ki vključuje Sirijo in Irak (BBC, 2014).
Na spodnji sliki lahko vidimo število tujih borcev, ki so se odšli boriti v Sirijo in Irak od
aprila 2014 do danes ter število umrlih. Kot je razvidno, jih je največ iz Tunizije, sledijo pa
borci iz Savdske Arabije in Jordana. Kar zadeva evropske države, jih je v Siriji in Iraku
največ iz Francije, Nemčije in Velike Britanije.
Tabela 1: Tuji borci v Siriji in Iraku (po državah)

Država porekla

Skupno število borcev od Število smrtnih žrtev
aprila 2014 do danes

Tunizija

3000-5000

182

Savdska Arabija

2500

Ni podatkov

Jordan

1500-2000

Ni podatkov

Maroko

1500

29

Rusija

1500

Ni podatkov

Francija

1200

Ni podatkov

Libanon

900

2904

Nemčija

600

Ni podatkov

Velika Britanija

600

24-35

Indonezija

500+

Ni podatkov

Pakistan

500

Ni podatkov

Belgija

440

26+

Avstralija

250

20

ZDA

100-300

Ni podatkov

Danska

150

Ni podatkov

Malezija

150

Ni podatkov

Kanada

100

3+

Sudan

100

Ni podatkov

Italija

80

Ni podatkov

Kuvajt

70

Ni podatkov

Somalija

70

Ni podatkov

Vir: Aon Risk Solutions (2015, str. 11)
Namen ISIS-a je ponovna vzpostavitev kalifata (islamske države) pod vodstvom kalifa
oziroma naslednika Mohameda, ustanovitelja islama. Najmočnejši kalifat je bil v 9. stoletju
in se je razprostiral od današnjega Pakistana po Bližnjem vzhodu in severni Afriki vse do
Španije. Junija predlani je ISIS uradno razglasila islamsko državo z al-Baghdadijem kot
njenim kalifom. Njihov boj je po mnenju strokovnjakov predvsem sektaška vojna proti
65

šiitskim muslimanom. Grenko rivalstvo med suniti in šiiti sega v razpravo iz leta 632 n.
glede tega, kdo bo nasledil preroka Mohameda po njegovi smrti. V vladah Iraka, Sirije
Irana (sovražniki ISIS) prevladujejo šiitski muslimani. ISIS je prepričan, da so ZDA
druge zahodne države sovražnice islama. Za ISIS je Zahod pokvarjen kolonizator, ki
prevzel veliko arabske moči na Bližnjem vzhodu.
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Kot že omenjeno, se je Islamski državi pridružilo že veliko število mladih iz zahodnega
sveta. Ravno zato se postavlja vprašanje, kaj je tisto oziroma zakaj ISIS privlači mlade
zahodnjake. Odgovor na to vprašanje sem poiskala v reviji Junior Scholastic. V zadnjem
času so novice polne zgodb mladih muslimanov iz ZDA in Evrope, ki se pridružujejo ISIS.
V New Yorku je policija aretirala dva mladeniča zaradi suma, da potujeta v Sirijo, kjer bi
postala borca Islamske države. Podobno je bilo z 20-letnikom iz Minnesote, ki je zapustil
dom in se kasneje pojavil v Siriji na eni izmed slik, kjer pozira z jurišno puško. Na
podobna potovanja se je, po ocenah strokovnjakov, odpravilo okoli 20.000 tujcev iz 80
držav. Približno 4.000 jih prihaja iz Zahoda, več kot 130 samo iz ZDA. Čeprav je v medijih
dokumentirano, da ISIS izvaja zločine nad ženskami, vključno s prisilnimi porokami z borci
in pretepanje zaradi nenošenja strogih muslimanskih oblek, je okoli 10 % ISIS zahodnih
rekrutov žensk. Med njimi je bila tudi Aqsa Mahmood, 20-letnica iz Škotske, ki je v odhod
v Sirijo prepričala tudi tri najstnice iz Londona (Junior Scholastic, 2015, str. 10).
Profesor Karl Kaltenthaler je za Junior Scholastic dejal, da ISIS nekatere mlade privlači
zaradi prepričanja, da ustvarja nekaj, kar je bog namenil muslimanom. Pravi tudi, da
lahko ženske rekrutke predstavljajo podobo idealne skupnosti zvestih muslimanskih žensk,
ki skrbijo za svoje može – džihadiste, posebej če ženske prihajajo iz držav, v katerih
čutijo, da niso na pravem mestu. Zanje Islamska država predstavlja pozitivno podobo, ki
jim pravi: »Tukaj si dobrodošla. Pridi in se nam pridruži pri oblikovanju popolne države.«
Večina teh rekrutov je tiho spreobrnjena v svojih domovih, preko družabnih omrežij in
strokovnih internetnih kampanj. ISIS v svojih sporočilih igra na čustva mladih muslimanov
in jih tako prepričuje, naj pridejo in se pridružijo njihovemu cilju (Brown, 2015, str. 8–11).
Za uničenje Islamske države bi bilo povezovanje najmočnejših držav kontraproduktivno,
saj ti akterji neposredno ali posredno povzročajo trpljenje muslimanskih populacij v svetu.
Zaradi tega bi se povečal globalni učinek fenomena kulturne obrambe, posledično pa
rekrutiranje v vrste ultraradikalnih džihadistov in napadi na nemuslimanske cilje. Edina
rešitev tega problema je politična rešitev, kar pomeni vzpostavljanje inkluzivnih šiitskosunitskih oblasti v Siriji in Iraku. S tem bi se tamkajšnja sunitska populacija lahko začela
počasi oddaljevati od Islamske države, za katero je trenutno prepričana, da predstavlja
zaščito pred šiitsko-kurdskim pritiskom in marginalizacijo (Šterbenc, 2015, str. 5).
4.2.4 AFRIŠKA »BOKO HARAM«
Večina sveta je izvedela za teroristično skupino Boko Haram, ko je leta 2014 ugrabila 276
deklet iz njihovega študentskega doma v mestu Chibok. Z leti je ta teroristična skupina
svoje napade stopnjevala in s tem uničevala dele države. Boko Haram je potrebno
razumeti v kontekstu trenutnih razmer v Nigeriji: to je najbolj poseljena afriška država, je
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največje gospodarstvo in največji proizvajalec nafte v Afriki, vendar pa je velika stopnja
korupcije državo pustila brez osnovnega razvoja in infrastrukture. Za razumevanje
konflikta je potrebno tudi omeniti razhajanja med muslimanskim severom in krščanskim
jugom države (Smith, 2014).
Ustanovitelj Boko Haram leta 2002 je bil v Bornu v Nigeriji rojeni Muhammed Yusuf.
Pridigal je, da obstajajo »štirje čisti salafiti«, ki bi jim moral vsak musliman slediti. To so
Osama bin Laden (ustanovitelj Al Kaide), talibani (prva skupina, ki je vzpostavila islamski
emirat v obdobju post-kalifata), Sayyid Qutb (egiptovski islamski ideolog, ki se je
zavzemal za islamsko državo) in Ibn Taymiya (»boter« salafizma) (Zenn, 2015). Yusuf je
sledil strogi fundamentalistični interpretaciji korana, verjel pa je tudi, da je ustanovitev
Nigerije s strani britanskih kolonialistov vsilila zahodni in neislamski način življenja
muslimanov. Ustanovil je svojo mošejo v severovzhodnem mestu Maiduguri. Tujci so
njegovo salafistično sekto Boko Haram, ki temelji na razumevanju njegovih naukov,
spoznali postopoma. Najbolj splošno sprejet prevod imena skupine je »Zahodno
izobraževanje je prepovedano«. Ime bi lahko imelo tudi širši pomen, saj lahko »boko«
pomeni tudi »Zahodne goljufije« in podobno (Smith, 2014). Zanimivo je, da si skupina
tega imena ni nadela sama, temveč jo je tako poimenovalo lokalno prebivalstvo (Solomon,
2015, str. 85).
Kot sem že omenila je skupini ime Boko Haram nadelo lokalno prebivalstvo, člani skupine
pa uradno sebe imenujejo kot »Jama`atu Ahlus-Sunnah Lidda`Awati Wal Jihad«, kar
Ameriški svet za zunanjo politiko (2013) prevaja kot »Ljudje predani prerokovim naukom
za širjenje in džihad«.
Obseg in intenzivnost napadov sta bila za lastne tragične standarde postneodvisne
Nigerije brez primere. Med julijem 2009, ko se je začela sedanja kampanja nasilja proti
nigerijski državi, in januarjem 2012 je bilo ubitih več kot 935 ljudi, več tisoč jih je bilo
ranjenih v 164 napadih. Da se napadi stopnjujejo, je dokaz dejstvo, da je bilo v samo
prvih treh tednih januarja 2012 v 21 napadih ubitih kar 253 ljudi. Med decembrom 2010
in julijem 2014 je bilo izvedenih več kot 70 napadov (Solomon, 2015, str. 85).
Boko Haram je ekstremistična islamska skupina, ki deluje predvsem na severovzhodu
Nigerije. Glavni cilj skupine je s silo prevzeti nadzor nad nigerijsko vlado in uvesti stroge
oblike šeriatskega prava po vsej državi, ki ima približno 170 milijonov prebivalcev. Za
razliko od Salomona navajata Agbiboa in Maiangwa (2014, str. 63, 64), da je bilo od leta
2009, ko je Boko Haram prvič sprožila svojo islamistično vstajo, ubitih več kot 5000 ljudi v
bombnih napadih in strelskih napadih, ki jih je izvedla skupina. Ti nasilni napadi, ki kažejo
na povečevanje koordinacije in prefinjenosti, znatno zapletajo razpadajoči varnostni
sistem v Nigeriji, kar zaostruje obstoječe etnično-verske napetosti in medsebojno nasilje v
severni Nigeriji. Ker se kriza stopnjuje, je nigerijska država okrepila svoja prizadevanja za
nadzor nad grožnjami te skupine.
Večina analitikov konflikta trdi, da je islamski fundamentalizem vzrok upora Boko Haram.
Nekaj drugih znanstvenikov krivi za pojav nasilno politično tekmovanje med severno in
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južno Nigerijo še posebej potem, ko je Goodluck Jonathan postal predsednik; spet drugi
pa pripisujejo vpliv političnega nasilja na zunanje vplive, vključno z navalom nezakonitih
priseljencev v državo (Okoro, 2014, str. 104).
Čeprav skupina obstaja že od leta 2002, je pritegnila pozornost javnosti leta 2009, ko je
propagirala sektaško nasilje, ki je najprej zajelo mesti Bauchi in Maiduguri ter je terjalo
1000 žrtev, vključno s prvotnim vodjem skupine Mohamedom Yusufom. Yusuf je bil
domnevno ubit v priporu s strani nigerijskih oblasti. Poleg vodenja v novo fazo
brezobzirnosti varnostnih sil v Nigeriji je smrt Yusufa v policijskem pridržanju in neuspeh
nigerijske vlade pri pregonu tistega varnostnega osebja, ki je bilo odgovorno za
zunajsodno usmrtitev vodje Boko Haram, naveden kot eden od glavnih razlogov za
prehod Boko Haram v izjemno radikalno. Ob koncu vstaje julija 2009 so preostali člani
skupine domnevno pobegnili v sosednje države, kjer so pritegnili pozornost globalnih
džihadističnih gibanj, ki so bila osnovana okoli Sahela (Agbiboa in Maiangwa, 2014, str.
71).
Sredi leta 2010 se je Boko Haram spet pojavila v Maiduguriju in začela akcijo atentatov in
samomorilskih bombnih napadov, ki so bili povezani z njihovimi ideološkimi prepričanji.
Nekateri opazovalci trdijo, da »hitrost, pri kateri je skupina razvila zmogljivosti za
proizvodnjo velikih in učinkovitih, improviziranih eksplozivnih naprav ter rekrutirati
samomorilske napadalce, nakazuje na zunanjo pomoč« (Walker v Agbiboa in Maiangwa,
2014, str. 71).
Doslej je skupina vodila drzne napade na vrsto javnih mest, vključno s policijsko postajo,
zapori, šolami, verskimi objekti, medijskimi hišami in na sedež Združenih narodov v Abuji.
Napad na sedež nigerijske policije v Abuji je prvi samomorilski napad v Nigeriji. Preostali
del leta 2010 je skupina napadla številne policiste in državne uradnike v Bornu in Bauchiju
ter razširila svojo vladavino terorja na vsakogar, posebej islamske klerike in tradicionalne
vladarje. Nekateri drugi vidni napadi, ki jih je izvedla skupina v letih 2011 in 2012,
vključujejo božični dan v mestu Madalla leta 2011, kjer je v bombnem napadu življenje
izgubilo več kot 45 ljudi, in januarja 2012 usklajeni napadi na tri državne ustanove v Kani,
pri čemer je bilo po poročanjih ubitih več kot 185 ljudi (Agbiboa in Maiangwa, 2014, str.
71–75).
Iz spodnje slike lahko razberemo število terorističnih napadov glede na različno
teroristično organizacijo. Opazimo lahko, da za največ terorističnih napadov ni prevzela
odgovornosti nobena skupina. Napadov, ki jih niso mogli določiti nobeni skupini je bilo
skoraj 3000. Naslednja skupina z največ napadi je afganistanskih talibanov, ki je prevzela
odgovornost za skoraj 700 napadov, sledi ji skrajna skupina Islamska država, ki je
odgovorna za 255 napadov, v katerih je umrlo skoraj 4000 ljudi (University of Chicago,
2016).
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Slika 3: Teroristični napadi po skupinah

Vir: University of Chicago (2016)
Številni teroristični napadi so imeli tudi velike posledice na gospodarstvo in poslovanje.
Spodnja slika, ki jo je objavil AON (2015, str. 8) kaže teroristične napade na različne
panoge poslovanja. Največ škode je bilo na področju maloprodaje, nafte in turizma.
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Slika 4: Teroristični napadi na različne panoge poslovanja: 2014–201517

Vir: AON Risk Solutions (2015, str. 8)
Univerza v Chicagu je znotraj svojega projekta o varnosti in terorizmu analizirala število
terorističnih napadov glede na ciljne skupine. Iz spodnje slike lahko vidimo, da je največ
napadov bilo izvedenih na varnostne objekte (64,9%). Temu sledijo napadi na civilno
prebivalstvo (21,2%) in politično usmerjeni napadi (13,4%) (University of Chicago, 2016).
Slika 5: Število terorističnih napadov glede na ciljne skupine

Vir: University of Chicago (2016)

Škodo so teroristična dejanja povzročila tudi na področju električne infrastrukture, kmetijstva,
medijev in financ. Finančna stabilnost držav, kjer se nenehno odvijajo teroristična dejanja, se je
poslabšala, vedno več je napadov na medije (na primer na časopis Charlie Hebdo) prav tako pa se
teroristična dejanja pojavljajo v letalstvu.
17
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Da terorizem predstavlja vedno večji svetovni problem lahko vidimo iz spodnje slike, kjer
je prikazano število terorističnih napadov od leta 1982-2015. Opazimo lahko, da so se
teroristični napadi intenzivneje začeli izvajati od leta 2001 in so leta 2006 dosegli vrhunec.
Po letu 2006 se je število napadov rahlo zmanjšalo, da bi leta 2012 ponovno začelo
naraščati in vrhunec doseglo leta 2015, ko je bilo izvedenih 600 napadov v katerih je
umrlo skoraj 6000 ljudi. To lahko povežemo s pojavom skrajne skupine ISIS, ki je dejavna
od leta 2012 in je do sedaj predstavljala resno grožnjo svetovni varnosti (University of
Chicago, 2016).
Slika 6: Število napadov po letih od 1982-2015

Vir: University of Chicago (2016)
Poleg gospodarske škode je pojav skrajnih skupin povzročil val migracij iz držav severne
Afrike v Evropo. To je še bolj vidno v zadnjih letih, ko je postala intenzivno dejavna
skrajna skupina Islamska država in ko se je začela državljanska vojna v Siriji. Spodnja
slika prikazuje število prosilcev za azil v EU iz posameznih držav severne Afrike. Vidimo
lahko, da jih največ prihaja iz Sirije, kar je tudi razumljivo, saj tam poteka državljanska
vojna, hkrati pa imajo v tej državi svoj sedež člani Islamske države. Sledijo prebivalci
Afganistana in Iraka.
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Slika 7: Število prosilcev za azil v EU (10 najbolj izpostavljenih držav)

Vir: BBC18 (2016)
Po podatkih Eurostata (BBC, 2016) želi največ migrantov priti v Nemčijo, ki je lani tudi
sprejela največ prošenj za azil, več kot 476.000. Nemčiji sledita Švedska in in Madžarska z
več kot 100.000 prošnjami. Slednja predstavlja tranzitno državo za migrante, ki želijo priti
naprej v Avstrijo in Nemčijo. Skupno je bilo vseh prošenj za azil več kot milijon. Sem sta
všteti tudi Švica in Norveška, ki nista članici EU.
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Slika 8: Prošnje za azil v Evropi, 2015

Vir: BBC19 (2016)

4.3 FENOMEN ARABSKE POMLADI V RAZLIČNIH DRŽAVAH SEVERNE
AFRIKE
Svet vedno znova odkriva, izumlja in premaguje samega sebe. Vrhunci transnacionalnih
uporov od Maroka do Irana in od Sirije do Jemna obračajo svet na glavo. Ti upori so se že
odmaknili od rase, vere, sekt in ideologij, ki so bodisi prozahodne bodisi protizahodne.
Arabske revolucije, vsaka z drugačno dinamiko, ustvarjajo novo geografijo osvoboditve, ki
ni več začrtana v kolonialnih ali določena na postkolonialnih strukturnih dominacijah. To
prestrukturiranje kaže na veliko bolj radikalno emancipacijo, ne le v teh, ampak tudi z
razširitvijo na sosednje družbe (Dabashi, 2012).
Družbeno-politični pojav, znan kot »arabska pomlad«, se je začel v severni Afriki,
decembra 2010. Od takrat je izjemen val protestov pretresel ves arabski svet. Eden za
drugim so režimi v Tuniziji, Egiptu, Libiji in Jemnu strmoglavili. Z različno stopnjo
intenzivnosti so izbruhnili protesti, ki se še vedno nadaljujejo v nekaterih arabskih
državah. Civilne vstaje in brutalne vojaške represije še vedno potekajo v Siriji. V arabski
pomladi je težko najti rdečo nit. Dejstvo, da so vstaje in protesti potekali na istem
geografskem območju (Severna Afrika in Bližnji vzhod) in da je večina udeleženih arabsko
govorečih muslimanov, bi bila preveč poenostavljena razlaga »arabske revolucije«. V
19
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arabski pomladi ne obstaja en sam ideološki okvir in niti dva režima nista enaka (Panara
in Wilson, 2013, str. 9).
Arabska pomlad je bil revolucionarni val protestov in demonstracij, nemirov in
državljanskih vojn v arabskem svetu. Začel se je 18. decembra 2010 v Tuniziji s tunizijsko
revolucijo in se razširil po vseh državah arabskega sveta. Najbolj radikalen diskurz arabske
pomladi je potekal v Siriji in Iraku, kjer državljanska vojna še vedno traja. Do konca
februarja 2012 so bili vladarji prisiljeni odstopiti z oblasti v Tuniziji, Egiptu, Libiji in Jemnu.
Civilni nemiri so izbruhnili v Bahrajnu in Siriji, medtem ko so glavni protesti izbruhnili v
Alžiriji, Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Maroku in Sudanu. Do manjših demonstracij je prišlo tudi
v Mavretaniji, Omanu, Savdski Arabiji, Džibutiju, Zahodni Sahari in Palestini. Številne
demonstracije v kontekstu arabske pomladi so se srečevale z nasilnimi odzivi oblasti kot
tudi z odzivi s strani provladne milice in množicami, ki so nasprotovale demonstrantom.
Glavni slogan protestnikov v arabskem svetu je bil, da »ljudje hočejo zrušiti režim« ali v
angleškem jeziku »the people want to bring down the regime« (Arab Spring, 2015).
Izraz »arabska pomlad« so popularizirali zahodni mediji v začetku leta 2011, ko je
uspešna vstaja v Tuniziji proti nekdanjemu voditelju Zine El Abidine Ben Aliju opogumila
podobne protivladne proteste v večini arabskih držav. Izraz predstavlja sklicevanje na
krizo v vzhodni Evropi leta 1989, ko so začeli na videz nepremagljivi komunistični režimi
padati pod pritiskom množice protestov. V kratkem času je večina držav v nekdanjem
komunističnem bloku sprejela demokratične politične sisteme s tržnim gospodarstvom.
Protestno gibanje leta 2011 je v svojem jedru predstavljalo izražanje globoko
zakoreninjenih zamer, na staranje arabskih diktatur (ponarejanje volitev), jezo na
brutalnost varnostnega aparata, brezposelnost, naraščanje cen in korupcije, ki je sledila
privatizaciji državnih sredstev v nekaterih državah.
Doslej je arabska pomlad vključevala 17 muslimanskih držav v severni Afriki in na
Bližnjem vzhodu s celotno populacijo približno 300 milijonov ljudi. Ti podatki sami
pojasnjujejo pomen revolucij in njihov vpliv na mednarodno skupnost. Fenomen, znan kot
»arabska pomlad«, se poteguje za zahtevo po svobodi. Arabske države se bodo morale
preoblikovati in ustvariti bolj liberalno, bolj odgovorno in navsezadnje demokratično
ureditev. Vendar pa so revolucije obsojene na neuspeh, v kolikor niso naslovile trenutnih
zaskrbljenosti arabskih množic: brezposelnosti, korupcije in revščine. Kot posledica
arabskih revolucij se bodo arabske države soočale s političnim in pravnim problemom
odgovornosti tistih, ki so odgovorni za grozodejstva prejšnjih režimov. Dogodki v regiji so
še vedno odprti za vse možne izide, arabski svet pa bo v prihodnjih letih verjetno ostal
edinstveni »politični laboratorij« (Panara in Wilson, 2013, str. 9–11).
Kar zadeva uspešnost arabske pomladi je Primož Manfreda v svojem članku Definicija
arabske pomladi (2011) dejal, da je bila arabska pomlad neuspeh le za tiste, ki so
pričakovali, da se bodo desetletja avtoritarnih režimov enostavno obrnila in bila
nadomeščena s stabilnim demokratičnim sistemom po celotni regiji. Prav tako je

74

razočarala tiste, ki so menili, da bo odstranitev koruptivnih vladarjev vodila v takojšnje
izboljšanje življenjskih standardov.
Študije terorizma predstavljajo dva konkurenčna argumenta: (1) upori so ustvarili
nestabilnost ne Bližnjem vzhodu in zagotovili plodna tla za terorizem, zlasti radikalizem v
obliki islamskega ekstremizma in obratno (2) arabski upori so ustvarili diskurz
bližnjevzhodne demokracije, ki je ni mogoče združiti z islamskim fundamentalizmom Al
Kaide, ki ga je propagiral Zahod, kar je privedlo do opredelitve regije kot dovzetne za
napredek in/ali demokracijo (Collins in Rothe, 2013, str. 3).
Potrebno je omeniti tudi, kakšna je bila vloga velesil v arabski pomladi. Ne pretiravamo,
ko trdimo, da so zahodne politike prispevale k stanju v arabski regiji. Od severne Afrike do
regije Zaliva so civilne vstaje okupirale naslovnice, vendar so se srečale z malo
intervencijo svetovnih velesil, kot so ZDA in Evropska unija. Delujoča bolj kot opazovalec
in ne kot aktivni udeleženec v teh revolucijah se zdi, da je Evropska unija igrala majhno
vlogo pri preprečevanju civilnih nemirov. Primer pasivnega položaja, ki ga je imela Evropa
v teh revolucijah, je slaba opremljenost EU za ravnanje z vprašanji varnosti (Greco, 2013,
str. 3).
Pred, med in po arabski pomladi je ena stvar na Bližnjem vzhodu ostala nespremenjena,
in sicer pretirano velik vpliv zunanjih sil. Ko se ZDA odločijo ostati nevtralne, se drugi
odločijo zapolniti praznino. Prikladna domneva, da tuje sile ne morejo storiti veliko, da bi
se odzvale na konflikt, skriva skoraj vsak večji politični razvoj obdobja po arabski pomladi.
Že od samega začetka je bila skušnjava izključiti pomen tujih sil v arabski pomladi. Vsak
dan je bilo možno slišati variacije naslednjega: da so bile vstaje resnično avtohtono
gibanje in da sami Arabci ne želijo vmešavanja tujih držav v teh vstajah. To vmešavanje
naj bi bilo v nasprotju s samim duhom revolucije. Predsednik Obama in drugi ameriški
uradniki ZDA so večkrat poudarili, da »ne gre za Ameriko«. V resnici je šlo delno za
Ameriko, ne samo zaradi pretekle vloge ZDA pri podpori arabskih diktatur, ampak zaradi
odločilne vloge, ki jo bo še naprej igrala v regiji. Vpliv mednarodnih akterjev na prvo fazo
arabske pomladi v več državah je sam pojav tudi definiral. V Libiji, Jemnu in Siriji so
zahodne in regionalne zalivske sile igrale pomembno, morda celo odločilno vlogo. V
Bahrajnu je vojaško posredovanje Savdske Arabije zadušilo vstajo in ohranilo vladajočo
družino na oblasti. Tudi upor v Egiptu leta 2011 je bil učinkovito internacionaliziran, saj so
mu tuji mediji namenjali nešteto ur pri pokrivanju vsakega preobrata in postavljali
vprašanje dogajanja na vrh dnevnega reda zahodne politike. ZDA so izvajale pritisk na
egiptovsko vojsko, naj se vzdrži uporabe sile proti protestnikom. Kar so ZDA storile in
česar niso, je bilo v Tuniziji in Egiptu po prvih uporih še vedno pomembno. Na novo
izvoljene vlade, ki so se doma soočale s slabšimi gospodarskimi razmerami, so
potrebovale toliko zunanje podpore, kot so je le lahko dobile v obliki neposredne finančne
pomoči, posojil, trgovinske izmenjave, odvzema premoženjske koristi in v obliki zasebnih
naložb (Hamid, 2015, str. 1).
Licemerstvo Zahodnih voditeljev smo lahko najbolj videli, ko je bil francoski predsednik
Sarkozy prvi, ki je poslal bojna letala nad Libijo, katere državljani so želeli strmoglaviti
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režim Moamerja Gadafija. Čeprav je bil Gadafi tisti, ki je financiral volilno kampanjo
Sarkozyja, je le-ta na to hitro pozabil in svojemu donatorju obrnil hrbet. Prav tako dvojni
obraz kažejo ZDA, ki drugod po svetu moralizirajo in prodajajo demokracijo, medtem ko
doma dovolijo streljanje na afroameriško populacijo s strani policistov.
V nadaljevanju si bomo pobliže pogledali dogajanje v nekaterih državah severne Afrike.
4.3.1 ARABSKA POMLAD V TUNIZIJI
Arabska pomlad se je v Tuniziji začela pozimi, 17. decembra 2010, ko se je Mohamed
Bouazizi, 26-letni prodajalec iz Sidi Bouzida v Tuniziji, zažgal zaradi zaplenjene košarice s
proizvodi. Takrat je bilo dejanje neopazno, nihče (niti ameriški Department of State) ni
slišal za incident. Tega ni bilo na svetovnem radarju, vendar ne za dolgo. Protesti so se
začeli še isti dan na lokalni ravni, v Sidi Bouzidu, in se nato razširili po vsej državi. Obseg
protestov je bil tako velik in presenetljiv, da je bil predsednik Zine al-Abidine Ben Ali, ki je
bil na položaju od leta 1987, prisiljen izdati opozorilo 28. decembra, da bodo vsa
nestrinjanja strogo kaznovana. Kmalu so poročali o žrtvah neoboroženih protestnikov
skupaj s prebegi iz vrst policije in vojske. V nekaj dneh je Ben Ali naredil edinstveno javno
priznanje in obljubil, da bo raziskal umore. Od tega ni bilo nič, saj je že naslednji dan
spakiral in zapustil Tunizijo ter odšel v Savdsko Arabijo in odgovornost prepustil
predsedniku vlade, Mohamedu Ghannouchiju (Dabashi, 2012, str. 17).
Vzrok demonstracij v Tuniziji so bili visoka stopnja brezposelnosti, inflacija hrane,
korupcija, pomanjkanje svobode govora in drugih oblik politične svobode ter slabih
življenjskih pogojev.
Protesti so predstavljali najbolj dramatičen val družbenih in političnih nemirov v Tuniziji v
zadnjih desetletjih in povzročili več sto smrtnih žrtev in ranjenih, od katerih je bila večina
posledica delovanja policije in varnostnih sil proti demonstrantom.
Po odstranitvi predsednika Ben Alija so za določitev sestave Nacionalne ustavodajne
skupščine oktobra 2011 potekale volitve. Islamistična politična stranka Ennahda je
zmagala na volitvah, kljub le 37 % osvojenih glasov. Zaradi tega je bila prisiljena deliti
oblast z dvema posvetnima strankama, kar je postalo znano kot vlada »Trojke«. Takšna
ureditev delitve oblasti je povzročila (znotraj ustavodajne skupščine) prepire zaradi nove
ustave. Ennahdinih 89 delegatov (od skupno 217) je sililo verski program, kateremu so
sledili politični prepiri, kar je odložilo pripravo ustave (Hamidi, 2015, str. 15).
Kmalu po umoru opozicijskega politika Mohameda Brahmija julija 2015 so se napetosti
med opozicijskimi strankami in vladajočo Trojko spremenili v resno politično krizo. Sledili
so splošni protesti, ki so močno destabilizirali Trojko, posebej Ennahdo. V poskusu
zgladitve spora je Tunizijska generalna delavska unija skupaj s Sindikatom delodajalcev,
Tunizijsko ligo za človekove pravice in Nacionalno zbornico začela vrsto posrednih
izmeničnih pogajanj med opozicijo in Trojko, s ciljem premagati politično krizo (Hamidi,
2015, str. 15).
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Tunizijski dialog se je potem zares začel. Tunizijski politiki so se dogovarjali o tem, kaj je
potrebno storiti, da bi dokončali zastali prehod: sprejeti ustavo, oblikovati novo, politično
nevtralno, prehodno vlado, ki bo vodila državo do volitev, ustanoviti nov, neodvisen organ
za nadzor parlamentarnih in predsedniških volitev. Vendar pa se politiki globoko niso
strinjali z zaporedjem in časovnimi koraki politične strategije (Hamidi, 2015, str. 16).
Po številnih odlašanjih in soočenjem s končnim rokom pred množičnimi protesti je
najnujnejša večina (enajst od enaindvajsetih) političnih strank, sodelujočih v dialogu,
izbrala za novega predsednika prehodne vlade Mehdija Jomaa. Ta je nadzoroval prehodno
obdobje do sprejetja ustave in volilne zakonodaje ter izvedbo parlamentarnih in
predsedniških volitev. Ennahda je bila pohvaljena, ker je bila prva islamska stranka, ki je
prostovoljno in mirno odstopila z oblasti. Tuniziji je uspelo sprejeti novo ustavo. To se je
zgodilo januarja, ko je nekaj več kot 92 % članov ustavodajne skupščine glasovalo za
ustavo. Parlamentarne volitve so potekale novembra, kjer Ennahda ni zmagala, v
decembru istega leta je bil kandidat politične stranke Nidaa Tounes, Beji Caid Essebsi
izvoljen za predsednika in tako zacementiral prehod države v neislamistično vlado
(Hamidi, 2015, str. 16).
4.3.2 ARABSKA POMLAD V EGIPTU
V Egiptu je leta 2004 nastalo gibanje Kefaya (Dovolj), ki je nasprotovalo novemu mandatu
predsednika Hosnija Mubaraka. Laburističen razdor v Egiptu se je krepil in leta 2008 je
policijska represija stavke tekstilnih delavcev, v kateri so bile ubite štiri osebe, sprožila
ustanovitev mladinskega gibanja. Gibanje je preko Facebooka hitro naraslo za več deset
tisoč članov in je bilo ključnega pomena za organizacijo protestov na trgu Tahrir, ki so se
začeli 25. januarja 2011. Množične demonstracije v Kairu, Aleksandriji in drugih mestih ter
zasedba trga Tahrir so trajale 18 dni, preden sta bila Mubarak in Narodna demokratska
stranka odstranjena z oblasti. Protestniki so se v mnogih primerih srečali z nasiljem, vlada
pa je v nekem trenutku tudi odredila zaprtje interneta in storitev mobilnih telefonov za
zadušitev sile socialnih medijev, ki so pripomogli k rasti protestov. Protestnike ni odvrnilo
simbolično prizadevanje Mubaraka za reševanje naraščajočega upora, vključno z
imenovanjem Omarja Sulejmana kot podpredsednika, namestitev novega kabineta in
obljuba, da na volitvah ne bo ponovno kandidiral. Februarja 2011 je Mubarak odstopil in
predal oblast vojaškemu svetu. Zakonodajno telo je bilo razpuščeno, ustava pa
razveljavljena. Protesti so se zaradi počasnega napredka političnih sprememb nadaljevali,
vendar niso bili tako intenzivni (Collins in Rothe, 2013, str. 8).
Februarja 2011 je egiptovski podpredsednik Omar Suleiman oznanil, da bo predsednik
Mubarak odstopil in prepustil oblast vrhovnemu svetu oboroženih sil oziroma vojski.
Vojaška hunta, ki jo je vodil Mohamed Hussein Tantawi je 13. februarja napovedala, da
bo ustava odložena, oba domova parlamenta razveljavljena, vojska pa bo vladala
naslednjih šest mesecev, dokler se ne bi opravile volitve (Egyptian Revolution of 2011,
2015).
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Junija 2012 je kandidat Muslimanske bratovščine Mohamed Mursi postal prvi
demokratično izvoljeni predsednik v zadnjih desetletjih. Zamenjal je vlado narodne
enotnosti, ki jo je vodil novi premier Kamal al Ganzouri. Mursi je poskušal zmanjšati moč
egiptovske vojske tako, da je vojski odvzel pravico besede pri oblikovanju zakonodaje in
pripravi nove ustave. Prav tako je sodstvu odvzel pravico izziva njegovih odločitev, kar pa
je kmalu zaradi protestov razveljavil. Decembra 2012 je bila nova ustava odobrena;
krepila je vlogo islama in omejevala svobodo govora in združevanja. Protesti so se
nadaljevali tudi v letu 2013 (Collins in Rothe, 2013, str. 9).
Po revoluciji proti Mubaraku in obdobju vladavine vrhovnega sveta oboroženih sil je oblast
v Egiptu prevzela Muslimanska bratovščina. Egipčani so tako na volitvah izvolili islamista
Mohameda Mursija, ki je predsedstvo prevzel junija 2012. Čeprav je bil novi predsednik
priljubljen, pa je naletel na ostra nasprotovanja sekularistov in pripadnikov vojaških sil,
kar je vodilo v množičen izbruh protestov zoper njegovo vladavino junija 2013.
Junija 2013 je Mursi imenoval islamske zaveznike kot regionalne voditelje v skoraj polovici
državnih ustanov v Egiptu, med drugim tudi člana nekdanje Islamske oborožene skupine,
ki je bil povezan s pokolom v Luksorju leta 1997. Z gospodarstvom še vedno v kaosu se je
ekonomsko in socialno malo spremenilo. Glede na pomanjkanje vključenosti Mursija so
protestniki začeli pozivati na njegov odstop. Julija 2013 je egiptovska vojska izdala
ultimat, s katerim je pozvala Mursija k rešitvi politične mrtve točke in naj naredi politični
sistem bolj vključujoč. Dali so mu 48 ur, da to stori ali pa bo odstranjen z oblasti. Množični
protesti so se nadaljevali, prav tako so potekali spopadi med Mursijevimi podporniki in
tistimi, ki so pozivali k njegovemu odstopu. Mursi je bil prisiljen 3. julija 2013 odstopiti, na
oblast pa je prišla vojska, ki je postavila glavnega v najvišjem sodišču v državi kot
začasnega vodjo (Collins in Rothe, 2013, str. 9). Mursi je bil odstavljen z državnim
udarom, ki ga je vodil minister za obrambo general Abdel Fattah El-Sisi, ki je kasneje
postal dokončni voditelj, izvoljen za predsednika na volitvah 2014.
Egiptovska revolucija je zajemala množico demonstracij, pohodov, zasedbe trgov, nemire,
nenasilne državljanske odpore, dejanja državljanske nepokorščine in stavk. Primarne
zahteve protestnikov so bile konec Mubarakovega režima, svoboda, pravičnost, glas pri
upravljanju egiptovskih sredstev in odzivna, nevojaška vlada (Egyptian Revolution of
2011, 2015).
Problemi v Egiptu so bili precej podobni tistim v Tuniziji:
-

visoka stopnja korupcije,
omejitev svobode govora in tiska,
brezposelnost,
slaba zakonodaja,
drugi socialni problemi, kot so slabe gospodarske razmere in podobno.
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4.3.3 ARABSKA POMLAD V LIBIJI
Libijska državljanska vojna, imenovana tudi libijska revolucija, je bila oborožen konflikt v
severnoafriški državi Libiji, kjer so potekali spopadi med silami, zvestimi polkovniku
Moamerju Gadafiju, in tistimi, ki so želeli prekiniti njegovo vladavino. Protesti so se začeli
v Bengaziju februarja 2011, ko je prišlo do spopadov z varnostnimi silami, ki so streljale
na protestnike. Protesti so prerasli v upore, ki so se širili po vsej državi, pri čemer so sile,
ki so nasprotovale Gadafiju, pripravile vmesni upravni organ Nacionalni prehodni svet.
Režimi v Tuniziji in Egiptu so bili kmalu zrušeni v dokaj mirnih revolucijah, preden so se
upori razširili na druge države v regiji, najbolj vidno v Siriji, Libiji in Jemnu. Za razliko od
Tunizije in Egipta so se vstaje v teh državah srečale z represivnimi odgovori režimov na
oblasti, rezultat česar je bilo napeto ozračje, zaznamovano z zagrešitvijo nasilja s strani
države proti uporniškim gibanjem in civilnemu prebivalstvu. Dogodki v Libiji so še posebej
zanimivi zaradi mednarodnih reakcij, ki so jih izzvali. V nasprotju s Sirijo, kjer se je
zatiranje civilnega prebivalstva s strani Assadovega režima srečalo z omejenimi
mednarodnimi ukrepi, je široka obsodba zatiranja s strani libijskih organov kmalu
povzročila ukrepanje s strani Varnostnega sveta Združenih narodov, najprej v obliki
uvedbe sankcij proti Libiji, katerim je hitro sledilo izvajanje vojaških operacij proti Libiji s
ciljem, da nudi zaščito civilnemu prebivalstvu, ki je v nevarnosti, saj se je država znašla v
državljanski vojni. Do konca avgusta so uporniki, ko je Tripoli prešel pod njihovo oblast in
je bil primoran polkovnik Gadafi pobegniti, dejansko prevzeli oblast v Libiji (Wilson, 2013,
str. 101).
Polkovnik Gadafi je prišel na oblast v Libiji 1969 po vojaškem udaru, umoril je kralja Idrisa
in neprekinjeno vladal do njegovega padca avgusta 2011. Prvo četrtino stoletja vladavine
Gadafija sta zaznamovali dve dominantni temi: želja oblikovati arabsko enotnost in
njegova podpora različnih upornikov, pogosto teroristov, ter gibanj, razpršenih po vsem
svetu, vključno z IRO na Severnem Irskem, baskovskimi separatisti v Španiji in Palestinsko
osvobodilno organizacijo. Treba je poudariti, da je (pred razvojem dogodkov leta 2011)
država pritegnila pozornost mednarodne javnosti zaradi groženj mednarodnemu miru in
varnosti. Lastne notranje strukture in domače politike države niso bile nikoli v središču
pozornosti Varnostnega sveta ZN, kar je nenaden vzpon konfliktov leta 2011 naredilo
toliko bolj zanimivega (Wilson, 2013, str. 103).
Protesti proti Gadafiju so se v Libiji začeli 15. februarja, v tako imenovani »uporniški
utrdbi« v Bengaziju. Kmalu zatem so opozicijske sile prevzele nadzor nad deli države, ki je
padla v državljansko vojno. Kmalu je sledila velika vojaška ofenzivna kampanja s strani
Gadafija, kar je izzvalo mednarodno zaskrbljenost zaradi uporabe sile proti civilnemu
prebivalstvu, zlorabe človekovih pravic in humanitarne krize, ki je, kot so poročali, pognala
v beg iz države več kot 600.000 Libijcev (Wilson, 2013, str. 104).
V začetku marca so se Gadafijeve sile ponovno zbrale, potisnile protestnike proti vzhodu
in ponovno zavzele več obalnih mest, preden so dosegli Bengazi. Resolucija Organizacije
združenih narodov je pooblastila države članice, da vzpostavijo in uveljavijo prepoved
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letenja nad Libijo in da uporabijo vse potrebne ukrepe za preprečitev napadov na civiliste.
V avgustu so uporniške sile začele z ofenzivo na obalno področje, ki je bilo v vladnih
rokah, s čimer so nazaj pridobile ozemlje, izgubljeno pred nekaj meseci in hkrati zasedle
glavno mesto Tripoli. Medtem se je Gadafi izognil aretaciji. Septembra 2011 je bil s strani
OZN kot pravni zastopnik Libije priznan Nacionalni prehodni svet, ki je nadomeščal
Gadafijevo vlado. Moamer Gadafi je ostal na prostosti do oktobra 2011, ko je bil ujet in
ubit pri poskusu pobega v Sirijo. Uradni konec vojne je oznanil Nacionalni prehodni svet
ter pri tem razglasil osvoboditev Libije (Arab Spring, 2015).
Pri odpravljanju posledic državljanske vojne se nadaljuje upor nekdanjih Gadafijevih
simpatizerjev. Prihajalo je do različnih nesoglasij in sporov med lokalnimi milicami in
plemeni, vključno z bojem januarja 2012 v nekdanji Gadafijevi trdnjavi »Bani Walid«, ki
vodi do vzpostavitve alternativnega mestnega sveta, ki ga kasneje prizna tudi Nacionalni
prehodni svet.
Veliko večja težava je bila vloga milic, ki so se borile v državljanski vojni in njihova vloga v
osvobojeni Libiji. Nekateri so zavračali razorožitev in sodelovanje z Nacionalnim
prehodnim svetom, kar je vodilo do demonstracij proti milici in uvedbe vladnih ukrepov za
razpustitev teh skupin oziroma njihovo vključitev v libijsko vojsko. Ta nerešena vprašanja
so neposredno vodila v drugo državljansko vojno v Libiji.
4.3.4 ARABSKA POMLAD V SIRIJI
Sirska revolucija oziroma sirska državljanska vojna je še vedno trajajoči spopad
oboroženih sil, ki poteka v Siriji. Nemiri so se začeli v začetku pomladi 2011 v okviru
protestov arabske pomladi z vsedržavnimi protesti proti vladi predsednika Bašarja al
Assada, čigar sile so se na proteste odzvale z nasilnim zatiranjem protestnikov. Konflikt je
počasi prešel od protestov do oboroženih uporov po mesecih vojaškega obleganja.
Oborožena opozicija je bila sestavljena iz različnih skupin, ki so bile oblikovane v času
konflikta. Med njimi je bila Svobodna sirska vojska, ki je bila prva, ki je uporabila orožje
leta 2011, in Islamska fronta, ustanovljena leta 2013. V podporo sirski vojski je leta 2013
v vojno vstopil tudi Hezbolah. Na vzhodu je hitre vojaške koristi pridobila Islamska država
Iraka in Levanta (ISIL), džihadska militantna skupina, s poreklom iz Iraka. Do julija 2014
je ISIL nadziral tretjino ozemlja Sirije in večino njene naftne proizvodnje ter zemeljskega
plina, s čimer se je uveljavila kot glavna opozicijska sila (Arab Spring, 2015).
Sirska vlada je do julija 2013 nadzorovala približno 30–40 % ozemlja države in okoli 60 %
sirskega prebivalstva. Poročilo Združenih narodov konec leta 2012 je konflikt opisal kot
»odkrito sektaškega« med vladnimi silami Alavitov, milicami in drugimi šiitskimi
skupinami, ki se borijo predvsem proti uporniškim skupinam v sunitski prevladi (Syrian
Civil War, 2016).
Na regionalni ravni je razvijajoča se državljanska vojna v Siriji predvsem ustavila pozitivni
predstavitveni učinek, ki je v začetku navdihnil protestnike v Egiptu, Libiji, Jemnu in Siriji,
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da so posnemali dogajanje v Tuniziji. Naslednje tri ugotovitve kažejo, da je lahko prikaz
učinka negativen (Malmvig, 2013, str. 16):
-

-

-

Ostri ukrepi zatrtja v Bahrajnu in Siriji so povzročili oklevanje prodemokratičnih
skupin drugod v regiji pri vstopu v proteste in demonstracije, zlasti v Jordaniji in
Savdski Arabiji, ki sta bili najbolj verjetni kandidatki za drugo arabsko vstajo.
Vladajoči avtoritarni režimi lahko sedaj upočasnijo tempo političnih sprememb ali
postavijo reforme na stranski tir. To vse skupaj kaže na negativne posledice
revolucionarnih sprememb stabilnosti in gospodarstva v Egiptu, Tuniziji in Siriji.
Z razvojem Sirske vojne se mnogo od teh režimov sooča s pritokom beguncev,
sektaškimi zamerami, džihadskimi terorističnimi skupinami in rivalstvom s
sosedami, kar pomeni, da so lahko takojšnje varnostne skrbi bolj smotrne kot
politične reforme, ki se odvijajo med stabilnostjo in demokracijo. To še posebej
velja za Jordanijo in Libanon kot tudi za arabske zalivske države, ki se zatekajo k
hiperaktivnosti v areni zunanje politike in so vpletene v vojne v Siriji.

Mednarodne organizacije so zaradi številnih pokolov obtožile sirsko vlado, ISIS in druge
opozicijske sile hudih kršitev človekovih pravic. Sirska vlada naj bi bila domnevno
odgovorna za večino civilnih žrtev in vojnih zločinov, ki so nastali predvsem z bombnimi
napadi. Poleg tega je bilo več deset tisoč protestnikov in aktivistov zaprtih, obstajajo pa
tudi poročila o njihovem mučenju v državnih zaporih.
Resnost humanitarne katastrofe v Siriji je bila opisana s strani ZN in številnih
mednarodnih organizacij. Več kot 6,5 milijona Sircev je bilo razseljenih, skoraj 4 milijone
jih je pobegnilo v države, kot so Turčija, Libanon, Jordanija, Egipt in Irak, milijone pa jih
je ostalo zapuščenih v slabih življenjskih razmerah ob pomanjkanju hrane in pitne vode
(ECHO, 2016, str. 2).
Več kot 250.000 Sircev je izgubilo življenje v štiri in pol leta trajajočih oboroženih
spopadih, ki so se začeli s protivladnimi protesti, le-ti pa so se razvili v državljansko vojno.
Več kot 11 milijonov jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove, ko so se sile zveste
predsedniku Al Asadu in sile, ki so nasprotovale njegovemu režimu, spopadale med seboj.
Prav tako so se v konflikt vključili džihadski skrajneži iz t. i. Islamske države. Konflikt je
sedaj več kot le boj tistih za in tistih proti predsedniku Asadu. Pridobil je sektaške
odtenke, nagibajoč sunitsko večino proti predsedniški šiitsko-alavitski sekti, prav tako je
pritegnil v državo regionalne in svetovne sile. Vzpon džihadske skupine Islamska država je
prispeval dodatno dimenzijo. Komisija Združenih narodov za raziskovanje ima dokaze, da
so vse strani, ki so vključene v konflikt, zagrešile vojne zločine (vključno z umori, mučenji,
posilstvi in prisilnimi izginotji). Prav tako so bile strani obtožene izrabe trpljenja civilnega
prebivalstva (blokiranje dostopa do vode, hrane in zdravstvenih obleganj) kot metode
vojne. Varnostni svet ZN je zahteval, da vse strani končajo vsesplošno uporabo orožja v
naseljenih področjih. Kljub temu še vedno umira na tisoče civilistov. Mnogi so bili ubiti s
kasetnimi bombami, ki so jih metala vladna letala na območjih, ki so bila pod oblastjo
upornikov (Rodgers, Gritten, Offer, Asare, 2016, str. 1).
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Na stotine ljudi je bilo ubitih avgusta 2013, ko so bile na več predmestij Damaska
izstreljene rakete z živčnim bojnim strupom, sarinom. Od začetka konflikta je več kot 4,5
milijona ljudi zbežalo iz Sirije, večinoma ženske in otroci. Sosednje Libanon, Turčija in
Jordanija so se soočale z enim največjih valov beguncev novejše zgodovine. Približno 10
% sirskih beguncev je iskalo varnost v Evropi in s tem zasejalo politične delitve, ker se
države prepirajo glede delitve bremen. Dodatnih 6,5 milijona ljudi je razseljenih znotraj
Sirije, samo v letu 2015 jih je bilo 1,2 milijona pregnanih iz svojih domov. Ker nobena od
sprtih strani ni bila sposobna zadati odločilnega poraza drugi strani, je mednarodna
skupnost končno ugotovila, da lahko konflikt v Siriji konča le politična rešitev. Varnostni
svet ZN je pozval k izvajanju Ženevskega sporočila iz leta 2012, ki predvideva prehodno
upravno telo, s polnimi izvršilnimi pooblastili, oblikovanega na podlagi medsebojnega
soglasja. ZDA in Rusija so si prizadevale, da bi na pogovore januarja 2016 prišli
predstavniki vlade in opozicije, kjer bi razpravljali o časovnem načrtu za mir, ki vključuje
prekinitev ognja in prehodno obdobje, ki bi se končalo z volitvami (Rodgers, Gritten,
Offer, Asare, 2016, str. 1).
Slika 9: Število smrtnih žrtev sirskega konflikta po mesecih

Vir: BBC20 (2016)
Sirske vojne so oslabile pozitiven demonstracijski učinek in omogočile uveljavljenemu
režimu v državi, da se osredotoči na takojšnje varnostne dejavnike in ne na politične
reforme (Malmvig, 2013, str. 17).
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Povzeto po Violation Documentation Center, Syrian Shuhada, Syrian Network for Human Rights,
Syrian Center for Statistics and Research, 2016.
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4.3.5 ARABSKA POMLAD V IRAKU
Od ustanovitve sodobnega Iraka leta 1920 je bila država le redko priča razširjenemu miru
in stabilnosti. Pod Otomanskim cesarstvom so vladali sultani ozemlju, ki je bilo sestavljeno
iz treh pokrajin. Guvernerji so neodvisno upravljali Mosul na severu, Bagdad v centru in
Basro na jugu. Po zavezniški zmagi v prvi svetovni vojni in razpadu Otomanskega
cesarstva je pogodba v Sèvresu ustvarila nove in umetne meje. Francija je prevzela
mandat nad Levantom, Britanci pa so bili odločeni izločiti sfero vpliva v naftno bogati
Mezopotamiji tako, da so leta 1921 namestili potomca preroka Mohameda Faisala bin al
Huseina kot prvega monarha Iraka. Sledile so tri revolucije in protirevolucije, preden je
oblast prevzela stranka arabskega socialista Baatha leta 1968, popoln nadzor pa je leta
1979 prevzel Sadam Husein (Khedery, 2015, str. 33–34).
Razmišljajoč o Iraku je ameriškim voditeljem prešlo v navado, da neprijetno realnost v
državi zamenjajo z rožnatimi ocenami, ki pa so temeljile na vprašljivih predpostavkah.
Leta 1991 po Zalivski vojni je administracija Georga H. W. Busha upala, da se bodo
Iračani uprli Sadamu Huseinu, k čemur jih je tudi spodbujala in jih nato prepustila
Republikanski gardi. Leta 1998 je predsednik Bill Clinton podpisal Zakon o osvoboditvi
Iraka in s tem uradno sprejel spremembo režima ter prenesel milijone dolarjev Ahmedu
Chalabiju, obsojenemu poneverjevalcu, ki ga je podpiral Iran. Administracija Georga W.
Busha je leta 2003 domnevala, da bo strmoglavljenje Huseina vodilo k stabilnosti in ne k
kaosu, ki je nastal, ko so si ameriške vojaške sile utrle pot v Bagdad (Khedery, 2015, str.
33).
Za razliko od mnenj nekaterih iraških strokovnjakov sprememba režima v Iraku po letu
2003 oziroma po ameriški intervenciji ni spodbudila demokratičnega preobrata, znanega
kot arabska pomlad. Ravno nasprotno je zaradi te spremembe do arabske pomladi prišlo z
zamudo. Iraške nemire so izkoristili despoti po vsem arabskem svetu kot primer, kako je
zahodno vsiljena demokracija vodila v sektaštvo. V nasprotju s splošno sprejetim
mnenjem se arabska pomlad ni začela v Tuniziji decembra 2010, temveč prej v Iranu
junija 2009, ko je prevladovalo prepričanje, da naj bi bili ti protesti zaigrani in bi zagotovili
drugi mandat iranskemu predsedniku Ahmadinejadu. Iran je namreč poln civilnega
disidentstva, ki je zrušil režim šaha s civilno tožbo in ne vojaškim udarom. Nasprotno so
bile druge arabske države oropane take civilne učinkovitosti, dokler ni prišlo do protestov,
ki so izbruhnili v Tuniziji, Egiptu, Jemnu, Bahrajnu, Libiji in Siriji (Jabar, 2013, str. 105).
Aprila 2003 je Bagdad padel pod vodstvo ameriške koalicije. Odstranitev Sadama Huseina
in rušenje celega niza drugih arabskih diktatorjev v letu 2011 sta tesno povezana. To je
dejstvo, ki je bilo spregledano predvsem zaradi sovražnosti, ki jo je vzbujala vojna v
Iraku. Da bi videli povezavo med strmoglavljenjem Huseina leta 2003 in strmoglavljenjem
Mubaraka leta 2011 se je potrebno vrniti v leto 1990, ko je iraška vojska vkorakala v
Kuvajt. Prva zalivska vojna, v kateri je ameriška koalicija izrinila iraško okupatorsko
vojsko, je uživala podporo večine arabskih vlad, ne pa tudi njihovega prebivalstva.
Invazija Huseina na Kuvajt je ogrožala red avtoritarnih režimov, ki so bila na oblasti že
desetletja. Arabski voditelji so se bili pripravljeni boriti za obnovitev tega reda. Huseinov
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brutalni odziv na vstaje leta 1991 je terjal smrt več deset tisoč Iračanov. Retorika
Huseinovega t. i. sekularnega nacionalističnega režima se je prvič obrnila na izrecno
sektaško. To je bila predhodnica tega, kar lahko danes vidimo v Siriji. Prva zalivska vojna
je dosegla ameriške cilje, vendar so ceno za to plačali ljudje v Iraku. Prepuščeni so bili
mednarodnim sankcijam za nadaljnjih 12 let pod brutalnim diktatorjem, ki je pripravljal
maščevanje tistim, ki so se mu upali upreti, vključno s Kurdi na severu in šiiti na jugu. Do
trenutka ameriške invazije leta 2003 je bil iraški srednji razred zdesetkan, državne
institucije so bile uničene, nezaupanje in sovražnost proti Ameriki pa številna. Tako
administracija Georga Busha, kot tudi opozicija iraških izseljencev je skrajno podcenjevala
stroške priprav na vojno leta 2003. Krivdo za katastrofo Iraka po letu 2003 je potrebno
pripisati novim iraškim političnim elitam. Šiitski politični razred, ki so ga na oblast postavile
ZDA, je pridigal politiko žrtvovanja in pritiskal na bogatenje države. Ti voditelji so lažno
identificirali vse sunitske Iračane z Baathi21, pri tem pa pozabili, kako močno so bili vsi
Iračani, vključno z nekaj šiiti, vpleteni v kaznivost režima Sadama Huseina. Invazija
Busheve administracije v Iraku je izpostavila temeljno resnico sodobnih arabskih politik.
Dolgotrajna podpora Washingtona avtokraciji in diktaturi na Bližnjem vzhodu je pomagala
zbuditi globoko zakoreninjeno politično nezadovoljstvo v regiji, ki je »proizvedla« Sadama
Huseina in Al Kaido (Makiya, 2013).
Protesti mladih proti slabim razmeram, korupciji in težki roki policije so se v južnih iraških
mestih pripravljali od sredine leta 2010, se povečali in intenzivirali po tem, ko dolgo
pričakovana oblikovana vlada ni prinesla izboljšanja. Dogodki v Tuniziji in Egiptu so
spodbujali njihovo širjenje v druge dele države, aktivisti v različnih mestih so vedno bolj
usklajevali svoje dejavnosti. Oblasti so se odzvale s tako imenovanim načinom »korenčka
in palice« medtem, ko so podpirali pravico do demonstracij in ponujali državno podporo in
obljube, je premier Nouri al-Maliki izdal opozorila o terorističnih napadih in morebitnem
nasilju. Razvrstitev nemirov policije je, predvidljivo, sprožila takšno nasilje v več mestih
medtem, ko so februarja nastajajoč protestni kamp na bagdadskem trgu Tahrir napadli
razbojniki po tem, ko so se varnostne sile iz nepojasnjenih razlogov umaknile.V odgovor
temu so aktivisti in široko zavezništvo organizacij civilne družbe na spletu napovedale
»dan jeze«, ki je potekal 25. februarja. Ostri varnostni ukrepi in virtualna zapora v centru
Bagdada so omejili udeležbo na nekaj tisoč. Stroga omejitev nekaterih medijev, ki so bili
pripravljeni pokrivati dogodek je zmanjšala izpostavljenost dogodka javnosti. Kljub
prisotnosti intenzivne varnosti je bilo nasilja in žrtev več. Nenehnemu nasilnemu zatiranju,
vključno s samovoljnim pridržanjem in grožnjami z umorom ter posilstvi, je uspelo
zmanjšati protest. Ob koncu junija je al-Maliki mobiliziral tisoče podpornikov iz južnih
provinc za večje protidemonstracije. Približno ob istem času so nekateri organizatorji
protestov začeli ločene pogovore s predstavniki vlade, kar je povzročilo delitev in
oklevanje gibanja (Wimmen, 2014, str. 12).
Novi protesti so izbruhnili ob koncu leta 2012, tokrat omejeni na dele države, kjer
prevladujejo suniti. Glavna zahteva je bila delno uokvirjena v jeziku socialnih zahtev in
21

Baatizem je arabska nacionalna ideologija, ki promovira krepitev in ustvarjanje enotne arabske
države skozi vodstvo politične stranke nad napredno revolucijsko vlado (Ba'athism, 2016).
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človekovih pravic (izpustitev ženskih zapornic, ki so bile domnevno izpostavljene
sistematičnim spolnim zlorabam), odškodnina za domnevno zapostavljenost sunitskih
Iračanov s strani vlade, v kateri prevladujejo šiitske stranke, in podpora sunitskim
politikom, ki jih je izrinil al-Maliki. Aprila 2013 so vladne sile ubile 50 in ranile 110
protestnikov v Huwaiji v bližini Kirkuka, od katerih jih je 30 vodilo v militarizacijo gibanja
in nadaljnje sektaške odnose, izražene v novem ciklu terorističnih napadov. Skoraj leto
ponavljajočih se vojaških napadov na protestne kampe v zahodnih pokrajinah in ponoven
pojav Al Kaide, spletkari k padcu območja in celotnega Iraka v nov vrtinec sektaškega
konflikta (Otaibi v Wimmen, 2014, str. 12).
Čeprav je takratni iraški premier Nouri al-Maliki napovedal, da se ne bo potegoval za svoj
tretji mandat na volitvah 2014, se je 12. februarja na stotine protestnikov zbralo v večjih
iraških urbanih območjih, predvsem pa v Bagdadu in Karbali ter zahtevalo bolj učinkovit
pristop k vprašanju nacionalne varnosti in preiskav primerov zvezne korupcije ter tudi
vladnih ukrepov v smeri poštene in dostopne javne službe.
Izraelski dnevni časopis Haaretz je poročal o primeru, ko se je 31 letni moški iz Mosula,
žrtvoval v protestne namene zaradi visoke stopnje brezposelnosti. V mestu Kut je okoli
2.000 protestnikov zavzelo deželne stavbe in pri tem zahtevalo odstop deželnega glavarja,
zaradi pomanjkanja osnovnih sredstev, kot sta električna energija in voda. Pri tem so bili
ubiti trije ljudje, medtem ko jih je bilo 30 ranjenih (2011 Iraqi protests, 2015).

4.4 ISLAMSKI TERORIZEM NA BALKANU
Terorizem predstavlja izziv globalni varnosti in se pojavlja kot globalni varnostni problem.
Temu so doprinesli svoje pomembni geopolitični dogodki in svetovne družbene
spremembe kot rezultat teh dogodkov. Zahodni Balkan, ki zajema Hrvaško, Bosno in
Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo in Albanijo, je poleg številnih in raznovrstnih
izzivov, tveganj in groženj soočen tudi s teroristično grožnjo.
Na omenjenem območju je terorizem prisoten že stoletja, posebno pa se je stopnjeval v
obdobju nasilnega razpada bivše Jugoslavije. Od takrat do danes kaže sposobnost
regeneracije. V zadnjih letih je prišlo do intenziviranja terorističnih aktivnosti, vendar
nekateri primeri terorističnih dejanj opozarjajo na odločenost teroristov na zahodnem
Balkanu, da zvesto sledijo strategiji in taktiki samomorilske oblike terorizma. Đukić (2011,
str. 625) meni, da v kolikor protiteroristični ukrepi na zahodnem Balkanu čim prej ne
dosežejo izkoreninjenja te grožnje, lahko pride do izraza te najnevarnejše oblike
terorizma.
Številna dejstva kažejo na korelacijo med nosilci terorizma na zahodnem Balkanu z
islamistično transnacionalnim kolektivom »Al Kaida« in dodatno opozarjajo na
kompleksnost problema, katerega uspešno reševanje je težko izvedljivo brez izrazitejše
vključenosti nekaterih ključnih subjektov mednarodne skupnosti. O modelu terorističnih
celic v Bosni in Hercegovini, povezanih z Al Kaido, je govoril tudi ameriški poveljnik

85

takratnega SFOR-ja22 John Silvester, in sicer je govoril o preiskavi prostorov humanitarnih
organizacij »Al Haramein« v Sarajevu in Travniku ter na »Global Relief Foundation« leta
2002. Tako imenovani Bosanski model se omenja tudi pri sojenju Enamu Arnautu,
direktorju humanitarne organizacije Benevolent International Foundation s središčem v
ZDA in podružnicami v Kanadi in BiH, leta 2002. Organizacija Al Haramein je bila po
ugotovitvah ameriških tajnih služb osnovni vir financiranja Al Kaide in Hamasa. Račun Al
Harameina v BiH je bil v bosanski vakufski banki blokiran šele po napadu 11. septembra.
Poročilo strokovnjakov, izročeno organom BiH, je pokazalo, da je vakufska banka na
območju BiH pomagala in sodelovala v financiranju terorizma (Đukić, 2011, str. 631, 632).
Po terorističnem napadu v ZDA septembra 2001 so se v javnosti začele pojavljati trditve
medijev o povezavi Al Kaide in Balkana. Še vedno je možno ob pregledu tujih in domačih
medijev priti do člankov, ki kažejo na države in regije, kjer prevladujejo Albanci in
Bošnjaki, kot na celice terorizma, storjenega v imenu islama. Nekateri mediji balkanskih
držav so imeli koristi od usmrtitve Osame bin Ladna maja 2011 tako, da so objavljali
novice o povezanosti Bošnjakov iz Bosne in Hercegovine z Al Kaido in mednarodnim
terorizmom (Türbedar, 2011, str. 141).
Med vojno v 90-ih se je na ozemlju Bosne in Hercegovine borilo veliko tujih borcev, t. i.
mudžahidov, ki so zagovarjali skrajno islamsko ideologijo. Mednarodna občutljivost,
prednostne politične naloge, izkrivljanja, pretiravanja in stereotipi so po 11. septembru
mamljivo »orožje« v prizadevanjih za ponovno razlago preteklosti in s tem razmejevanja
parametrov politične prihodnosti regije. Pomembno je omeniti, da so nedavni znanstveni
rezultati naslovili manifestacijo balkanskega islamskega fundamentalizma v regiji in jo v
enem primeru razglasili za bližajoč se balkanski kalifat (Tziampiris, 2009, str. 209).
Za pojav džihadistov na Balkanu, predvsem v Bosni in Hercegovini, v 90-ih letih
prejšnjega stoletja lahko krivimo administracijo takratnega predsednika ZDA Billa Clintona,
saj ti džihadisti do BiH sploh ne bi prišli, če Clinton ne bi bil odločen za vsako ceno poraziti
bosanskih Srbov. V primerjavi z dosegom tega cilja je bila cena prihoda več tisoč
muslimanskih fanatikov, ki so se uveljavili v osrčju Evrope, zanj majhna. Džihadiste je
novačila takratna vlada sedaj pokojnega Alije Izetbegovića, borili pa so se v zgodnjih 90-ih
proti bosanskim Srbom in Hrvatom. Kasneje so se ti isti borci ustalili ter postali močni in
pokončni člani fundamentalistične »družine« v Sarajevu, posebej znotraj ruralnega
trikotnika med Tuzlo, Zenico in Travnikom v osrednji Bosni, njihovim medvojnim sedežem.
Vlogo Bosne in Hercegovine kot inkubatorja in pobudnice mednarodnega terorizma po
napadih 11. septembra ni bilo več možno ignorirati. Ta neprijetna resnica je bila dolgo
zatrta s strani mnogih zahodnih diplomatov, novinarjev in predstavnikov stikov z
javnostjo. Nadzor in poenostavitev zgodovinske razlage kompleksnosti državljanske vojne
v Bosni in Hercegovini med marcem 1992 in novembrom 1995 ostaja bistvenega pomena
za tiste, katerih verodostojnost in neoporečnost sta odvisni od tega, kako se ljudje te
22

SFOR oziroma stabilizacijska sila je bila mednarodna vojaška sila, ki je delovala pod poveljstvom
Nata (SFOR, 2015).
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vojne spominjajo. Za vsako zgodovinsko razpravo je potrebno poudariti, da močni lobisti
iz Washingtona in veliki zahodni mediji namerno izkrivljajo, izpuščajo in skrivajo ključna
dejstva. To dejansko stopnjuje in podaljšuje konflikt, hkrati pa krepi zelo pretirane
stereotipe o bosanskih Muslimanih kot nedolžnih žrtvah in Srbih kot genocidnih manijakih
(Deliso, 2007, str. 4,5).
4.4.1 PREBIVALCI BALKANA IN ISLAM
Odločilni dejavniki pri širjenju islama na Balkanu so preprostost, naravnost in jasnost
islamskih naukov. Nobenega dvoma ni, da so bila spodbuda islamizacije osmanska
osvajanja. S Turki je prišla nova civilizacija, nov življenjski slog, novi odnosi in bogatejše
življenje. Logičnost islama je dajala dodatne elemente privlačnosti le-tega.
Vprašanje, ki je vedno aktualno je zgodovinsko ozadje turških osvajanj. Islamska
civilizacija, ki se je s prodorom Turkov širila, se je dotaknila najbolj oddaljenih meridianov
Zemlje, torej tudi Balkana. S prihodom Islama je bila vsem dana svoboda vere. Teze o
nasilnem govoru kristjanov proti islamu sta začeli odkrito širiti pravoslavna in katoliška
cerkev (Pramenković, 2011, str. 1).
Albanci in bosanski muslimani pripadajo največji etnični skupini, ki so jo spreobrnili v
muslimansko vero v dolgi vladavini Otomanskega cesarstva na Balkanu (Iseni, 2009, str.
1). Islamska religija je glavna kulturna referenca Otomanskega cesarstva. Zgodovinski
proces v času Otomanske prevlade na Balkanu je povzročil okrepitev islama med
nekaterimi avtohtonimi prebivalci Balkana: večino albanske populacije, bosanskimi
muslimani, Pomaki v Bolgariji, del ljudstva Vlahi, Gorani (muslimanska populacija v
Makedoniji), Torbeki (slovansko govoreča muslimanska skupnost) in Romi. K tem
avtohtonim prebivalcem spadajo tudi druge turške in Čerkeške populacije (prebivalstvo iz
severozahodnega Kavkaza), ki so pripadale imperiju. Danes beleži Balkan približno 58
milijonov prebivalcev, pri čemer je več kot osem milijonov tistih, ki so muslimanske vere
(Iseni, 2009, str. 5,6).
Islam je sestavni del zgodovine na Balkanu. To je predvsem posledica socialne strukture
Otomanskega sistema. Islamizacija na Balkanu se je začela postopoma od konca
srednjega veka, najprej v mestih. Proces je bil prostovoljen vsaj do sedemnajstega
stoletja, ko so se spreobrnitve stopnjevale in nadaljevale do devetnajstega stoletja.
Zgodila se je politika masivne islamizacije populacij južnega Balkana. Islamizacija je bila
opravljena preko socio-ekonomskega pritiska, saj so bili nemuslimani podvrženi hudim
zvišanjem davkov. Spreobrnitev je bila tudi sredstvo pri socialnem povzpenjanju znotraj
otomanske uprave in političnih strojev. Prav tako so imele velik vpliv turške institucije, kot
so janičarji in sürgün (izpodriv in skupna spreobrnitev krščanske populacije). Podobno so
imeli na širjenje islama vpliv fevdalni lokalni upravniki in prvotni spreobrnjenci (Iseni,
2009, str. 6).
Razlogi za te spreobrnitve so predmet različnih razlag. Včasih je poudarek le na političnem
pritisku, ko so otomanske oblasti izvajale represijo za spreobrnitev teh ljudi in njihovo
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vključitev v kulturno enotnost cesarstva. Strokovnjaki o temi trdijo, da so pripadniki
pravoslavne, katoliške in judovske vere del miletskega sistema (nemuslimanske verske
skupnosti). Vsak milet mora priznati politično avtoriteto sultana, v zameno pa lahko
svobodno ureja svojo pot verskega življenja, kulture in izobraževanja. Ohranitev sistema
mileta in hierarhij ter notranje strukture teh verskih skupnosti je spodbujala tudi porta23.
Zaradi tega kulturna homogenost (islamizacija imperija) ni bila cilj otomanskega
cesarstva. Slednji je imel kot vzor za upravljanje kulturne in verske raznolikosti
Bizantinsko cesarstvo (Iseni, 2009, str. 6).
Spreobrnitev v islam ni pomenila uničenje prvotne religije. Na primer, med islamizacijo v
albanskih kulturnih središčih so se pojavile dvojne religije: novi muslimani so ohranili
spoštovanje svete Marije in svetnikov, prav tako so tudi hodili na romanje v svete kraje;
obratno pa so kristjani za izpolnitev svojih želja hodili na grobove muslimanskih svetnikov
(Arnold, 1976, str. 183–184).
Islam na Balkanu pripada sunitski veji islama. Hanefizem je bila prva uradna šola v
Otomanskem cesarstvu. Prepoznana je po uporabi analogije in posameznih razlogov v
cilju rešitve pravnih in verskih problemov, ki jih ni reševalo sveto besedilo – suna. Ta
islamski pravni sistem, ki je bil v zgodovini prevladujoč, je dovolil upoštevanje priljubljenih
običajev v verski praksi. Islam na Balkanu izstopa tudi zaradi svoje neločljivo povezane
raznovrstnosti. V zadnji fazi Otomanske vladavine so prebivalci Balkana videli širjenje
sufističnih bratovščin. To so bile manjšinske smernice islama kot skrivnostnega navdiha.
Nekatere od teh bratovščin so bile znane po svoji kompleksni simbiozi praks in prepričanj
med suniti in šiiti ali celo med islamom in drugimi religijami (Iseni, 2009, str. 7).
Liberalni duh nekaterih sufističnih praks delno pojasnjuje, zakaj se je krščanska populacija
v času Otomanske vladavine na Balkanu spreobrnila v islam. Sufizem se je razvil v
Albaniji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Dobrudji (regija, ki se je raztezala preko
današnje Romunije in Bolgarije), Grčiji in na Kosovu. Sufistični red in etnološka jezikovna
raznolikost sta močno vplivala na prepričanja in popularne izraze balkanskega islama
(Balivet, 1992, str. 10–20).
Poleg posebne narave islama v povezavi z njegovim Otomanskim poreklom (hanefizem) je
kontekst prehoda iz večine na manjšino zaradi razpada Otomanskega imperija prav tako
potrebno upoštevati pri razlagi pragmatizma islama na Balkanu in njegovo prilagodljivost v
krščanskem in sekularnem političnem kontekstu. Od razpada Otomanskega imperija so
muslimanske verske oblasti na Balkanu prešle pod neposredno vodstvo novo nastalih
balkanskih držav. Islamske verske institucije so se morale prilagoditi novemu statusu
manjšine in modernizaciji države in družbe. To stanje je povezano z uvedbo komunističnih
režimov v regiji, leta 1945. Ti režimi so uničili tradicionalne verske institucije v Jugoslaviji:
Visoka porta je vlada Otomanskega cesarstva. To je bilo uradno ime vrat, ki so omogočala
dostop do bloka stavb v Carigradu, kjer so bile nastanjene glavne državne službe. Porta je bila
uradna rezidenca velikih vezirjev, ki je od 17. stoletja postala center vlade (Encyclopaedia
Britannica, 2015).
23
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odprava šeriatskih sodišč, nacionalizacija awqaf24, zapiranje večine medres (Iseni, 2009,
str. 7).
Pod Titovim jugoslovanskim režimom je muslimansko versko sfero upravljala in
nadzorovala jugoslovanska Islamska skupnost (Islamska zajednica). Ta uradni organ je
postavil duhovno življenje islamske populacije pod nadzor ene same institucije. Slednja je
imela koristi od monopola, ki ga je legitimiral režim. Zadala si je nalogo, da uveljavi svojo
duhovno oblast in homogenizira muslimansko versko življenje z brisanjem njegove
pluralnosti. Ta politika pojasnjuje, zakaj so bile sufistične dejavnosti leta 1952
prepovedane. Medtem ko se je islamska verska sfera centralizirala, sta sekularizacija in
modernizacija v socialistični Jugoslaviji potisnili vero in verske akterje v ozadje. Od leta
1960 sta bili v nekaterih muslimansko naseljenih območjih nekdanje Jugoslavije izvedeni
integracija in modernizacija politike. To je pripeljalo do hitre emancipacije in sekularizacije
tega prebivalstva. Iz tega procesa je nastala ateistična politična in intelektualna elita kot
tudi radikalna marginalizacija muslimanske verske duhovščine in tradicionalnih institucij.
Ateizem ni prevladal samo nad elito, temveč tudi nad velikim delom (zlasti mestnega)
prebivalstva. Islam je bil tako omejen na zasebno sfero: bogoslužja, letni verski prazniki,
tradicionalne slovesnosti za poroke, smrt itd. Islam na Balkanu se ne razlikuje od islamske
verske dogme. Komunistična preteklost Balkana je nekoliko določila obrobno vlogo islama
v družbi in oblikovala izvirno razmerje s to vero v primerjavi z drugimi muslimanskimi
državami na svetu (Iseni, 2009, str. 8).
4.4.2 SODOBNE BALKANSKE VOJNE IN ISLAMSKI TEROR
Islamski teror se je v vojni, ki je potekala v 90-ih prejšnjega stoletja, pojavljal predvsem v
Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Albaniji ter Makedoniji. Po vojni so se v Bosni pretakali
milijoni dolarjev pomoči s strani arabskih držav. Savdska Arabija in ostale bogate
monarhije Perzijskega zaliva so v Bosni ustvarile humanitarne organizacije, s katerimi naj
bi pomagale ljudem pri obnovi hiš ipd., vendar pa so dejansko dobile nalogo širiti radikalni
vahabizem. Da Balkan postaja evropska baza islamskih teroristov, ki novačijo, v glavnem
mlado generacijo muslimanov v Bosni, Makedoniji in na Kosovu, je aprila 2006 pisal tudi
poljski dnevnik Gazeta Wyborcza (Škrbić in Šarić, 2011, str. 542).
Dominantna ideološka orientacija islamskih teroristov je islam v njegovi izvirni obliki.
Vahabiti, salafisti, šiiti, suniti25 in drugi razlagajo islam na svoj način, vendar pa se vsi
Awqaf ali waqf pomeni v islamskem pravu neodtujljivo versko denarno podporo. Navadno gre za
darovanje stavbe ali zemljišča ali celo denarja za muslimanske verske ali dobrodelne namene brez
povrnitev sredstev (Islamic Development Bank, 2015).
25
Sunitski islam je največja islamska smer. Po nekaterih podatkih pripada 85 % muslimanskega
sveta sunitom. V nasprotju s šiiti suniti verjamejo, da Mohamed pred smrtjo ni imenoval svojega
naslednika, temveč se je skupina njegovih sledilcev zbrala in določila za prvega kalifa
Mohamedovega tesnega prijatelja Abu Bakra. Salafisti pridigajo islamski monoteizem, salafizem pa
je že v osnovi v nasprotju z sufizmom in šiitskim islamom. Salafistična teologija zagovarja
puritansko in pravno stališče v zadevah vere in verskih praks. Salafisti menijo, da je njihova naloga
vrniti islam v stanje, kot je bilo za časa preroka in njegovih pravičnih kalifov. Znotraj salafizma se
24
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strinjajo, da je treba živeti po pravilih islama in da sta islam in njegovi zakoni imanentni
državi. Civilna oziroma verska vojna v BiH od leta 1991 do 1995 je imela poleg vsega
drugega za posledico tudi močan vpliv islamskega fundamentalizma. Njegovi nosilci,
verski fanatiki iz več deset držav, so dosegli velik vpliv, prvenstveno nad bošnjaško mlado
populacijo v BiH, po podpisu Daytonskega mirovnega sporazuma pa so nadaljevali z
propagiranjem ekstremističnega razumevanja islama. Zaradi svoje številčnosti, solidne
organiziranosti, močne finančne tuje podpore in predvsem ignoriranja njihovega
ekstremističnega izražanja s strani nekaterih političnih osebnosti predstavljajo bošnjaški
ekstremisti negativen vpliv na celotno stanje v BiH (Škrbić, 2011, str. 540).
Terorizem v Bosni in Hercegovini je zapleten pojav, povezan s številnimi domačimi in
tujimi skupnostmi, opredeljenimi ob upoštevanju spreminjajočih se političnih okoliščin in
prednostnih nalog po konkurenčnih nacionalnih tirnicah in nasprotujočih se tujih interesih.
Bosna in Hercegovina je zaradi prepustnih meja, ohlapnega nadzora priseljevanja,
nerazvite vladne in civilne policije ter varnostnih organizacij še vedno potencialno
zatočišče za tranzit, usposabljanje, prodajo orožja in finančno podporo terorističnim
dejavnostim (Innes, 2005, str. 295).
Korenine in vzroki pojava terorističnih groženj v Bosni in Hercegovini se najpogosteje
povezujejo z obdobjem agresije med leti 1991 in 1995. Po mnenju Grabovice (2015, str.
139) predstavlja območje Balkana, posebej BiH, plodna tla za propagiranje in soočanje
interesov glavnih akterjev na mednarodni sceni. Tako je tudi že pred več kot desetimi leti
končan oboroženi konflikt na področju bivše SFRJ služil kot izvrsten poligon za merjenje
moči med svetovnimi silami. Korenine in vzroki pojava terorizma se neposredno začenjajo
tudi v času agresije na Republiko BiH, ko so obveščevalne službe iz Srbije izvajale tajne
operacije – teroristična dejanja, posebej ko je prišlo do umora podpredsednika vlade
Republike BiH Hakije Turajlića leta 1993.
Po koncu vojnih spopadov, ki so se dogajali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na
ozemlju Bosne in Hercegovine, je le-ta izpostavljena številnim posledicam vojnih dogajanj,
ki so vidne in prisotne na vseh področjih družbe. Izvedba prvih terorističnih dejanj na tem
ozemlju pripelje do zaključka, da je ena od posledic vojne zagotovo tudi delovanje
vahabitov v Bosni in Hercegovini. Delovanje vahabitov je vsekakor pomembno, gledano z
vidika morebitnih nadaljnjih terorističnih dejavnosti vahabitskega gibanja. Povezava
vahabitov s terorističnimi organizacijami po svetu se najbolj odraža skozi financiranje
vahabitskega gibanja s strani dobrodelnih organizacij, ki so neposredno povezane z Al
Kaido in drugimi terorističnimi organizacijami.
Za vahabizem lahko rečemo, da predstavlja redukcionistični pogled na religijo (slaba
razlaga islama), ki ima v osnovi krut verski in socialni program vahabizma v povezavi s
političnim radikalizmom, ki ga definira in utemeljuje qutbizem (Sayid Quotb – ideolog in
ustanovitelj egiptovske Muslimanske bratovščine) ter konkretne akcije, usmerjene k
pojavlja gibanje vahabizem, ki je ime dobilo po svojem začetniku Vehabu. Za vahabite so značilne
dolge brade in kratke hlače (Pravci u islamu, 2016).
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nasilju, in vzbujanje strahu v javnosti. Predstavlja fenomen novega gibanja nastalega v t.
i. islamskem svetu (Šetka, 2011, str. 654).
V zadnjih nekaj letih se pojavlja problem vahabizma tudi v Sandžaku, v Srbiji. Tamkajšnji
vahabiti so namreč že začeli rekrutirati otroke za sveto vojno – džihad. Vse se začne v
mošejah in pred njimi. Na tisoče knjig o vahabizmu je bilo v zadnjih petnajstih letih
razdeljeno med mlade v Sandžaku. Pri nekaterih od njih, predvsem tistih, ki so
nezadovoljni z življenjem in v težkih ekonomskih situacijah, so našle plodna tla.
Bosanska skupnost nekdanje Jugoslavije sega preko meja Bosne in Hercegovine do
južnega dela srbske regije Sandžak in do zahodnih občin v Črni gori. Regija Sandžak je
sestavljena iz šestih občin, in sicer Nova Varoš, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Sjenica in
Tutin. Približno 60 % prebivalstva sestavljajo Bošnjaki. Zaradi vladnega prestrukturiranja
občin se je teh šest občin razdelilo med dve ločeni upravni enoti. Novi Pazar ima
muslimansko večino, približno 100.000 prebivalcev, in je največje mesto v Sandžaku.
Regija je znana po organiziranem kriminalu, tihotapskih dejavnostih, podkupljivih
uradnikih in slabih ekonomskih razmerah. Splošno znano je, da so organizirane kriminalne
mreže izjemno ugodne za teroristične dejavnosti, posebej pri prehajanju v regijo, pranju
denarja in pridobivanju orožja ter eksploziva. Regija Sandžak je v epicentru, ki se imenuje
Zelena transverzala, po kateri transnacionalni kriminalci, morda tudi teroristi, izvajajo
nedovoljeno trgovino z orožjem, drogami, ljudmi ipd. za financiranje svoje nezakonite
dejavnosti. Nekateri viri navajajo, da obstaja potencialna nevarnost zaradi prisotnosti
Bošnjakov v Sandžaku, ki so se borili za svoje brate v bosanski državljanski vojni. Mnogi
od teh veteranov so se vrnili in nadaljujejo svoje življenje v Srbiji. Novinarji trdijo, da ne
obstaja lokalna bošnjaška veteranska skupina v Sandžaku, vendar ni znano, ali so ti
veterani člani bošnjaške skupine v Bosni. Nedavna poročila kažejo, da je do okoli 13.000
ljudi iz Sandžaka med vojno dobilo bosansko državljanstvo. To dejstvo ni bilo nikoli
podrobneje preučeno (Oluić, 2007–2008, str. 2, 4).
Mnogi menijo, da je Al Kaida izkoristila vojna dogajanja na Balkanu za širitev svojega
vpliva v celotni regiji. Po koncu vojne v BiH je sledil velik pritisk ZDA in Zahodne Evrope
na administracijo takratnega predsednika Alije Izetbegovića, da se mora odreči pomoči
Irana in radikalnih islamskih organizacij, kar pa je privedlo do tega, da so se odnosi med
Iranom in muslimanskim delom BiH nekoliko ohladili, saj bi dodatno zaostrovanje odnosov
z ZDA in državami Zahodne Evrope privedlo pod vprašaj uresničitev dolgoročnih ciljev
radikalnih islamskih organizacij. Iran je kot ena izmed držav, ki so označene kot pobudnik
terorizma in terorističnih organizacij, za delo svojih tajno obveščevalno-subverzivnih
omrežij izbrala Albanijo. Albanija je marca 1997 doživljala popoln zlom, s tem pa
izpolnjevala odlične pogoje za njeno osvajanje s strani radikalnega islama. Tirana je
potrebovala pomoč, ne glede na to, od koga je prihajala, saj je bila družba v popolnem
kaosu in neredu. Vsi pogoji, potrebni za razvoj teroristične organizacije in krepitev
terorističnih povezav, so bili izpolnjeni, prodor islamskega ekstremizma pa je bil izveden
na dva načina, in sicer javno in tajno (Šetka in Ratković, 2011, str. 656).
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Povezavo med Bosno in Hercegovino in Al Kaido lahko najdemo že v vojni, saj so se na
področju BiH, v t. i. Vojski BiH, bojevali tudi pripadniki reda »El Mudžahid«, ki so bili
poslani kot pomoč muslimanskim bratom v spopadih v BiH. Poleg tega so kot pomoč
muslimanskim bratom v BiH prihajala velika finančna sredstva iz držav, ki so jih kasneje
ZDA označile kot sponzorje terorizma. Problem vpliva Al Kaide na ozemlju BiH je
aktualiziran šele po napadu na Svetovni trgovski center v New Yorku, problem terorizma v
BiH pa se je začel povezovati z globalnim terorizmom.
Osama bin Laden in njegovi soborci so dajali velik pomen zahodnemu Balkanu, BiH pa so
poveličevali kot ključno figuro na šahovski tabli islamske skupnosti Dar al Islam (hiša
islama). Na to kaže tudi poročilo o prisluškovanju, ki ga je avgusta 2003 Šahid Musi Ajzi
poslal Muvlahu Kvadratulahu. Ajzi je bil zadolžen, da iz balkanskih vrst rekrutira
potencialne teroriste, kajti muslimani slovanskega rodu imajo evropske linije obraza, s
čimer bi bilo njihovo prepoznavanje v bodočih atentatih na Zahodu mnogo težje.
Rekrutiranje se je predvsem nanašalo na bosanske muslimane, vendar tudi na Čečene in
prebivalce Kavkaza nasploh. Zahvaljujoč nezadostno zavarovanih mejah so se radikalni
islamisti povezali z Evropo in t. i. »Zeleno transverzalo«. Projekt »Zelene transverzale« je
ciljal na uporabo starih načinov nezakonite trgovine in kriminala (predvsem droge in
orožja), s čimer bi podpiral tisoče mudžahedinov ob osebni podpori Osame bin Ladna.
Ozadje vsega tega je bila težnja k ponovnemu vzpostavljanju geopolitičnega prostora za
jugoslovanske in albanske muslimane. Ostanki tega nekdanjega projekta so lokalni
privrženci, razporejeni v malih skupinah, ki so pomembne za logistiko Al Kaide. Te skupine
niso toliko aktivne kot v 90-ih letih prejšnjega stoletja, vendar pa imajo še vedno svoja
jedra v osrednji BiH, Sandžaku, med kosovskimi Albanci, v južnem delu Črne gore in na
severu ter severovzhodu Albanije. Ravno iz vrst teh oseb, tj. »bosanskih borcev«,
razporejenih po Evropi med letoma 1995 in 2000, so nastale najpomembnejše evropske
celice Al Kaide (Đukić, 2011, str. 634, 635).
Obstajajo številni dokazi o tem, da je v obdobju od 1991 do 1998 veliko vlogo v krepitvi
vloge teroristične Osvobodilne vojske Kosova (OVK) imel vodja Al Kaide in njegovi najbližji
sodelavci. Več tisoč Albancev iz Srbije (s Kosova) je v tem obdobju končalo vojnoteroristično usposabljanje v Albaniji, ki ga je v glavnem financirala Al Kaida. Na takšno
angažiranje je opozoril tedanji šef Obveščevalne službe Albanije Fatos Klosi, ki je izjavil:
»Ko je Bin Laden obiskal Albanijo leta 1994, domnevno na čelu humanitarne akcije za
pomoč revnim Albancem in tistim na Kosovu, je pravzaprav oblikoval teroristično mrežo, ki
deluje iz Albanije, prav tako je rekrutiral borce za spopade na Kosovu 1999. leta« (Klosi v
Đukić, 2011, str. 635). Tedanji šef albanske diplomacije Paskal Miljo je v intervjuju za
časopis Koha jone leta 1998 izjavil, da je »Albanija postala sedež islamskih
fundamentalistov, ki v sodelovanju z elementi v državi, pa tudi širše, želijo destabilizirati
državo« (Miljo v Đukić, 2011, str. 635). Ibrahim Rugova in Hašim Tači sta zanikala
vsakršno povezavo z mudžahedini in Osamo bin Ladnom, saj sta hotela odstraniti vse
dvome Washingtona. Kljub temu je praksa to zanikala, saj so se pripadniki OVK
usposabljali v kampih, ki jih je vodil bin Laden, o čemer je pisal tudi Washington Post leta
1998, ki se je skliceval na vire iz ameriških obveščevalnih služb (Đukić, 2011, str. 635).
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Kot sem že prej omenila, je vojno dogajanje na območju BiH omogočilo širitev vpliva
terorističnih organizacij na tem ozemlju. Ta dogajanja so izkoriščena s strani terorističnih
organizacij na način pošiljanja prostovoljcev v BiH z izgovorom, da želijo pomagati svojim
bratom, ki so se znašli v vojni. Po koncu vojne je postalo jasno, da je bil to samo izgovor,
saj se člani terorističnih organizacij niso vrnili v države, iz katerih so prišli, temveč so
nadaljevali s svojim delovanjem tudi v miroljubnih pogojih. Da bi svoje bivanje v BiH
legalizirali, so jim nekateri ljudje, ki so bili na vrhu oblasti v Federaciji BiH, omogočili
pridobitev državljanstva BiH. To so večinoma pridobili s poroko ali s časom, ki so ga
preživeli na teritoriji BiH. Povojno delovanje teh ljudi je vidno v aktivnem delu znotraj
humanitarnih organizacij, ki se financirajo iz virov, ki so blizu terorističnim organizacijam
in širjenju ideje vahabizma ter želje, da bi se na teritoriju BiH oblikovala islamska država v
kateri bi veljalo šeriatsko pravo.
Možnost delovanja aktivnega islama v BiH je po mnenju Dževada Galijaševića skozi
različne faze s svojo ideologijo26 omogočil Alija Izetbegović (Šetka, 2011, str. 658, 659):
-

-

-

-

Kot prvo fazo navaja ideološko indoktrinacijo ideje aktivnega islamizma, glavne
aktivnosti pa so bile: v družbenem in političnem življenju muslimana ni prisotnih
dovolj elementov islamske religije, še tisto malo, kar je prisotno pa je v ljudeh
zasnovano na napačnih temeljih, ni dovolj le verjeti, potrebno se je boriti, da tudi
drugi verjamejo, potrebno se je boriti proti vsem tistim, ki ne želijo sprejeti islama
kot vere tj. »islamske deklaracije« kot avtentične božje volje o načinu sprejemanja
vere, potrebno je biti pripravljen na žrtve, tako tuje kot lastne, na tako razumljeni
poti razumevanja lastne vere.
Kot drugo fazo navaja fazo aktivnega sovraštva do različnosti – združevanje v
skupine in skupnosti, v katerih prihaja do novačenja in izgradnje organizacijske
strukture kot tudi do nadaljevanja ideološkega dela in aktivne islamizacije.
Metodologija je znana in predstavlja kopijo vseh organizacijskih in operativnih
ukrepov, ki jih razne verske skupine vsakodnevno izvajajo v Afriki in Aziji ter ki
nam predstavljajo brutalno ubijanje nezaščitenih tarč (velikokrat tudi otrok) kot
pot, ki nas pelje bliže k bogu, resnici in svobodi.
Faza operativne sposobnosti, da se izvede teroristična aktivnost, je označena kot
tretja faza, v kateri je po mnenju Galijaševića ustvarjena organizacijska struktura,
ki postaja sposobna vojne izkušnje v obdobju miru prevesti v vojaško akcijo
(napadi na nezaščitene tarče, ubijanje civilistov, pa tudi akcija proti vladnim
uslužbencem, ki delajo na področju obveščevalnih ali policijskih dejavnosti).
Četrta faza operativnega in strateškega načrtovanja predstavlja fazo, ki trenutno
poteka. Osnovno v tej fazi je biti del organizacijsko ohlapne, vendar ideološko
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Življenjsko delo Alije Izetbegovića je bilo poriniti lastni narod v vrtinec problema, s katerim se
soočajo ostale islamske države, vzbuditi zanimanje v bosanskih muslimanih za dogodke v arabskem
svetu, za iransko revolucijo, islamsko republiko Pakistan – približati Palestino Bosni in Srbe in
Hrvate narediti za večne sovražnike, Arabce in druge muslimane pa narediti za dejanske brate, ki
drugače izgledajo, se drugače obnašajo, govorijo in imajo popolnoma drugačen odnos do družine,
družbe, države in sebe, vendar so edini in pravi bratje (Šetka, 2011, str. 658).
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homogene in stabilne svetovne mreže raznih organizacijskih oblik, zasnovanih na
radikalnem verskem učenju, ter razumeti, propagirati in se bojevati za interese
tako razumljenega »globalnega islama«. Nikoli se ne sme ogroziti strateških
interesov takšne skupnosti, potrebno je nenehno in neprekinjeno delovati z vsemi
sredstvi za realizacijo teh interesov. Treba je biti pripravljen na razne vrste akcij v
državi in tujini ter delati z največjo previdnostjo z ljudmi, ki so blizu ameriškim
tajnim službam. V BiH se trenutno izvajajo samo akcije, v katerih se, razen stalne
propagande o slabi ameriško-sionistični politiki proti muslimanom, ne ogrožajo
interesi zahodnih držav. Kljub temu obstaja sposobnost, da se strateško načrtujejo
in operativno izvedejo vse možne akcije, usmerjene proti zahodnim državam, na
ozemlju BiH, v kolikor bo to potrebno.
4.4.3 INFRASTRUKTURA ISLAMSKEGA TERORIZMA NA BALKANU
Dejstvo je, da je BiH del sistema organiziranega mednarodnega terorizma in da se v njej
izvaja novačenje bodočih mudžahidov in teroristov. Kampov za usposabljanje v BiH sicer
res ni več, vendar pa se danes rekrutacije izvajajo po džamijah. Gre za rekrutiranje v
glavnem mladih (otrok žrtev) in tistih, ki so v socialno ogroženih slojih prebivalstva.
Znotraj BiH obstajajo močno zgrajene celice, ki so izredno aktivne, ta aktivnost pa se kaže
predvsem v pospešenem novačenju novih članov.
Začetno prodiranje islamskega vpliva v Jugoslaviji, posebej v Bosni in Hercegovini, izhaja
iz proarabskih in promuslimanskih politik, ki so bile sprejete v obdobju Titovega režima v
60-ih letih, ki je favoriziral muslimane in arabske militantne organizacije. Slednji je
beograjska vlada odobrila izvedbo propagandne dejavnosti v Jugoslaviji. V letih med 1960
in 1970 so jugoslovanskim državljanom dodelili uradno dovoljenje za pridružitev
palestinskim terorističnim organizacijam, kot je Palestinska osvobodilna organizacija. Kot
del proarabske politike je Jugoslavija arabskim državam nudila vojaško opremo,
strokovnjake in tehnike, ki so bili večinoma muslimani (Shay, 2007, str. 123).
Pod vplivom Titove proislamske zunanje politike je prišlo do strpnejšega pristopa k islamu.
To se je odrazilo v 80-ih, ko je prišlo do občutnega povečanja števila mošej, zgrajenih in
delujočih v BiH. Po tem islamskem preporodu so se številni mladi odpravili v različne
države Bližnjega vzhoda, kjer so se udeležili naprednih študij, predvsem pa verskih
seminarjev v Iranu. Letno se je udeležilo teh seminarjev približno 250 Bošnjakov. V 80-ih
letih so varnostne organizacije v Jugoslaviji začele izdajati opozorila glede nevarnosti
militantnega islama, vendar so bili ukrepi, ki so jih sprejeli, omejeni in delni, kar jim je
preprečilo zaustavitev rasti ekstremizma, ki se je pokazal nekaj let kasneje (Shay, 2007,
str. 123).
Danes obstaja v BiH 1500 džamij, od katerih se v 50 ali 100 novači nove teroriste. Prav
tako je zaskrbljujoče dejstvo, da se na ozemlju BiH nahaja okoli 200.000 do 400.000
pripadnikov vahabizma. Število novozgrajenih džamij se je, po mnenju Škrbića (2011, str.
542), povečalo zaradi »verske strpnosti«, kar pa ne velja za verske objekte kristjanov v
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Federaciji BiH. Gradnja večjega števila džamij povečuje možnost novačenja svežih sil za
»islamsko stvar«.
4.4.4 POLOŽAJ MUSLIMANOV V EVROPI
Položaj muslimanov v Evropi se je zelo spremenil; še posebej po 11. septembru se
namreč muslimani srečujejo z vse bolj sovražnim vzdušjem v družbi. Bombni napadi v
Madridu in Londonu ter nedavni dogodki v Parizu so še dodatno utrdili predsodke in
pospešili več incidentov sovražnosti in nasilnosti. Da je islamofobija splošno razširjen
pojav v celotni Evropi, dokazujejo ugotovitve Evropskega centra za boj proti rasizmu in
ksenofobiji (EUMC) in Komisije Sveta Evrope za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI).
Spodnja slika kaže, da muslimani predstavljajo velik del populacije Zahodne Evrope.
Največ muslimanov živi v Nemčiji, skoraj 5 milijonov, najmanj pa jih je v Luksemburgu,
10.000 (Pew Research Center, 2015).
Slika 10: Velikost muslimanske populacije v evropskih državah

Vir: Pew Research Center (2015)
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Evropski center za boj proti rasizmu in ksenofobiji je izdal poročilo »Muslimani v Evropski
uniji: Diskriminacija in islamofobija« (2015), v katerem so preučeni razpoložljivi podatki in
informacije o obsegu in sami naravi diskriminacije muslimanov in islamofobičnih
incidentov v EU. Ključne ugotovitve in zaključki poročila so, da se veliko evropskih
muslimanov ne glede na svoje etnično poreklo ali odnos do religije srečuje z diskriminacijo
pri zaposlovanju, izobraževanju in iskanju stanovanja. Prav tako se veliko evropskih
muslimanov, zlasti mladih, pri napredovanju v družbi srečuje z ovirami, kar lahko povzroči
občutke brezupa in socialne izključenosti. Muslimani tudi doživljajo islamofobične izpade,
ki segajo od ustnih groženj pa vse do fizičnih napadov, čeprav se podatki o versko
motiviranih incidentih zbirajo le v omejeni meri. Nedavni razpoložljivi podatki o žrtvah
diskriminacije kažejo, da so evropski muslimani pogosto nesorazmerno zastopani na
območjih, kjer so stanovanjske razmere slabše, da njihova uspešnost pri izobraževanju
zaostaja za povprečjem ter da je stopnja brezposelnosti višja od povprečja. Pojav
diskriminacije muslimanov lahko povežemo z islamofobičnim odnosom in rasističnim ter
ksenofobičnim dejavnikom, ki se med seboj prepletajo. Sovražnost do muslimanov je
potrebno razumeti v bolj splošnem kontekstu ksenofobije in rasizma proti priseljencem in
manjšinam. Zadnja ugotovitev poročila je dejstvo, da rasizem, diskriminacija in družbena
marginalizacija predstavljajo resno grožnjo pri vključevanju in povezanosti skupnosti.
Nedavni napadi v Parizu, kot tudi prihod več sto tisoč beguncev, večina muslimanov, v
Evropo, so ponovno pritegnili pozornost na muslimansko populacijo na stari celini. V
mnogih evropskih državah, vključno s Francijo, Belgijo, Nemčijo, Veliko Britanijo in
Nizozemsko, so se skrbi glede rastočih muslimanskih skupnosti pokazale v omejitvah pri
priseljevanju.
Hackett (2015) je v svojem članku izpostavil pet dejstev o muslimanski populaciji v
Evropi:
-

-

-

-

Nemčija in Francija imata največjo muslimansko populacijo med državami
članicami EU. Od leta 2010 je bilo 4,8 milijona muslimanov v Nemčiji, kar je 5,8 %
prebivalstva te države. V Franciji jih je bilo 4,7 milijona, kar je 7,5 % prebivalstva.
Muslimanski del celotnega prebivalstva Evrope stalno narašča. V zadnjih desetletjih
se je muslimanski delež prebivalstva po vsej Evropi povečal za približno 1 odstotno
točko na desetletje: od 4 % v letu 1990 na 6 % v letu 2010. Pričakuje se, da se bo
ta vzorec nadaljeval do leta 2030, ko naj bi muslimani po napovedih nadoknadili 8
% evropskega prebivalstva.
Muslimani so mlajši od drugih Evropejcev. Leta 2010 je bila povprečna starost
muslimanov v Evropi 32, kar je osem let manj od mediane vseh Evropejcev (40).
Nasprotno je bila povprečna starost versko nepovezanih ljudi v Evropi, vključno z
ateisti in agnostiki, 37 let. Starostna mediana evropskih kristjanov je bila 42 let.
Stališča do muslimanov se med evropskimi državami močno razlikujejo. Raziskava,
ki jo je lani spomladi opravil Pew Research Center27, je pokazala, da je imela

27

Pew Research Center je neodvisna raziskovalna skupina, ki preučuje odnos do tiska, politike in
vprašanj javne politike. Obvešča javnost o vprašanjih, stališčih in trendih, ki oblikujejo Ameriko in
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večina ljudi v Franciji, Veliki Britaniji in Nemčiji pozitivno stališče do muslimanov.
Mnenje je bilo na meji pozitivnega v Španiji, medtem ko so negativna stališča
prevladovala v Italiji in na Poljskem. Mnenja o muslimanih so vezana na ideologijo.
Od leta 2010 živi v Evropski uniji okoli 13 milijonov muslimanskih priseljencev. V
Nemčiji je muslimanska populacija, ki ni bila rojena v Nemčiji, v glavnem
sestavljena iz turških priseljencev, poleg njih pa tudi tistih, rojenih na Kosovu, v
Iraku, Bosni in Hercegovini in Maroku. Približno 3 milijone muslimanov, ki niso
rojeni v Franciji, predstavljajo tisti, ki prihajajo iz francoskih kolonij, kot so Alžirija,
Maroko in Tunizija.

Kot že omenjeno v točki 4, so pogledi na muslimane vezani na ideologijo. Medtem ko 36
% Nemcev, ki podpira politično desnico, daje muslimanom negativno oceno, je takih na
levi strani le 15 %. Tudi v Franciji in Italiji je razkorak med levo in desno stranjo približno
20 odstotnih točk. Pomembne razlike najdemo tudi v Veliki Britaniji. Navedeno je
prikazano s sliko 11 spodaj.
Slika 11: Pogled Evropejcev na muslimane28

Vir: Pew Research Center (2015)
Socioekonomski položaj zahodnoevropskih muslimanov je relativno slab, saj se pretežni
del nahaja na dnu dohodkovne lestvice, opravljajo pa težja in slabo plačana dela, ki so
med avtohtonimi prebivalci zahodnoevropskih držav nezaželena. Seveda obstajajo tudi
izjeme, in sicer med britanskimi muslimani, ki so v treh desetletjih po 2. svetovni vojni
lahko kot prebivalci britanskih kolonij pridobili britansko državljanstvo, kar je vodilo v
svet. Izvajajo merjenje javnega mnenja, demografske raziskave, analize vsebin in drugih podatkov
usmerjenih v družboslovne raziskave (Pew Research Center, 2016).
28
Leva stran grafa prikazuje nenaklonjenost ljudi do muslimanske populacije v posameznih
evropskih državah medtem, ko desna stran prikazuje pozitivno naklonjenost do te iste populacije.
Podatki so zapisani v %.

97

naraščanje visoko izobraženih profesionalcev, ki sodijo v srednji ali celo višji družbeni
razred (Osolnik, 2003, str. 698).
Sovražnost do muslimanov podžigajo tudi nekateri visoki predstavniki držav, kot je npr.
češki predsednik Miloš Zeman, ki je izjavil, »da morajo muslimani s svojo kulturo ostati v
svojih državah in je ne prinašati v Evropo« (Zeman v Cowburn, 2016, str. 1). To se je
nanašalo predvsem na begunce in migrante, ki množično prihajajo iz držav severne Afrike,
nekateri bežijo pred vojno, drugi pred lakoto v Evropo. Prav tako odpor do muslimanov
podpihujejo skrajne desne skupine, kot je PEGIDA. To je nemško protiislamsko politično
gibanje, ustanovljeno v Dresdnu leta 2014. PEGIDA je organizirala v obdobju od oktobra
2014 do februarja 2015 tedenske proteste proti islamizaciji zahodnega sveta, pozivala je k
bolj restriktivnim pravilom priseljevanja, zlasti za muslimane, ki se po njihovem ne želijo
integrirati.
Strah pred islamizacijo v zahodni Evropi se povečuje predvsem zaradi dejstva, da je
islamska populacija najhitreje rastoča populacija v Evropi. Rezultati Ameriškega centra za
raziskovanje globalnega krščanstva na temo Krščanstvo v globalnem kontekstu 1970–
2020 je pokazala, da se je slika Evrope v zadnjih štirih desetletjih znatno spreminjala, pri
čemer so muslimani postali najhitreje rastoča populacija tega kontinenta, medtem ko se
odstotek kristjanov ni znatno spreminjal. V poročilu je navedeno tudi, da dve svetovni
religiji, islam in krščanstvo, dominirata na področju verskih demografij, hkrati pa
ugotavlja, da se bo enak trend nadaljeval tudi v prihodnje. Zaradi visoke stopnje
naravnega prirastka med muslimani v preteklosti je sedaj veliko muslimanske mladine v
starosti, ko si oblikuje družine, kar pa povzroča znatno demografsko rast med člani te
religije. Med kristjani je stopnja raznolika, medtem ko v Evropi upada, se je v Afriki
povečala (Center for the Study of Global Christianity, 2013, str. 6–7).
Članice Evropske unije so pri obravnavi prisotnosti muslimanskega prebivalstva znotraj
svojih meja sledile dvema različnima strategijama vključevanja. Nekatere države, kot sta
Velika Britanija in Nizozemska, so sprejele multikulturno politiko, ki poskuša spodbujati
strpnost in povezovanje, hkrati pa priseljencem in etničnim skupinam omogoča možnost
ohranjanja svoje kulturne identitete in prakse. V nasprotju z multikulturalizmom29
nekatere države, na primer Francija, uporabljajo asimilacijo30, s katero od priseljencev
pričakujejo prilagoditev normam države gostiteljice kot strategijo vključevanja. Obstajajo
skupne pozitivne in negativne razlike med različnimi evropskimi muslimanskimi
Multikulturalizem v politični filozofiji pomeni pravilen način odziva na kulturne in verske
raznolikosti. Označuje lahko kulturno, družbeno realnost, teorijo označevanja specifičnih odnosov
med različnimi etničnimi skupinami, lahko pa tudi združuje oba vidika in se pojavlja kot politični
program in gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali princip uradne politike do avtohtonih in
priseljenskih manjšin (Doplihar, 2010, str. 9).
30
Asimilacija je v antropologiji in sociologiji družbeni proces, v katerem se posamezniki ali skupine
različnih etničnih skupnosti zlijejo v prevladujočo kulturo neke družbe. Ta proces vključuje prenos
značilnosti prevladujoče kulture v tolikšni meri, da se asimilirana skupina preneha družbeno
razlikovati od ostalih članov družbe. Z drugimi besedami izgubi svojo identiteto in prepoznavnost ali
popolnoma izgine (Prine Pauls, 2016).
29
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skupnostmi. Na pozitivni strani gre za stalno željo muslimanov po vključitvi v družbo, v
kateri živijo. Negativno pa je to, da je kljub različnim nacionalnim strategijam integracija
muslimanov znotraj držav EU slaba (Beutel, 2007, str. 2).
Na spodnji sliki je le ena izmed neokusnih karikatur, ki jih je objavil francoski častnik
Charlie Hebdo (2012, št. 1057), ki sta ga januarja 2015 napadla pripadnika Al Kaide. Brata
Kouachi sta ubila 12 ljudi. Obstajata dve glavni interpretaciji motiva napada. Priče napada
so izjavile, da sta napadalca trdila, da je njun cilj maščevati preroka Mohameda oziroma
da sta povezana z Jemensko salafistično organizacijo Al Kaida, katere vodje so pred dvemi
leti postavile urednika Charbonniera na vrh javnega popisa za likvidacijo zaradi tega, ker
je Charlie Hebdo kar nekajkrat objavil karikaturo na račun preroka Mohameda. Druga
verzija tolmačenja pa je, da se je napad zgodil zaradi karikature vodje ISIS Abu Bakra al
Bagdadija, objavljene nekaj ur pred masakrom.
Slika 12: Karikatura preroka Mohameda

Vir: Charlie Hebdo (2012, št. 1057)
Odnos do muslimanov se bo po lanskih novembrskih napadih v Parizu in nedavnih v
Bruslju nedvomno ohladil. Spomnimo, da so bili napadi v Parizu doslej najhujši teroristični
napadi, v katerih je umrlo najmanj 120 ljudi, več kot 200 pa je bilo ranjenih. Teroristi so
napade izvedli na šestih prizoriščih v Parizu, največ smrtnih žrtev pa je terjal napad na
klub Bataclan. Druge lokacije napadov so bile nogometni stadion Stade de France, kjer je
potekala nogometna tekma med Francijo in Nemčijo, kavarna Carillon, kjer naj bi bilo 14
žrtev, restavracija Le Petit Cambodge, kjer naj bi v streljanju umrlo vsaj 12 ljudi. Drugi
dve lokaciji sta bili tudi bar Le Belle Equipe, kjer je bilo 18 žrtev in restavracija La Cosa
Nostra, kjer je umrlo pet ljudi. Kot že rečeno, je največ žrtev terjal napad na klub
Bataclan, kjer je bilo na koncertu skupine Eagles of Death Metal ubitih kar 80 ljudi (BBC,
2015). Po napadih je politični vrh Francije razglabljal o možnih ostrejših ukrepih, ki bi jih
sprejeli zoper teroristične grožnje. Eden izmed predlogov je bil sprememba ustave, ki bi
omogočala organom odvzem državljanstva tistim osebam, ki so rojene v Franciji in so bile
obsojene terorizma.
Bruselj je v kratkem času postal gnezdo rekrutiranja džihadskih borcev. Po napadih v
Parizu sta belgijska javnost in belgijski organi več mesecev živeli v strahu pred napadi
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domačih teroristov. Ob naraščanju napetosti so varnostne sile v lovu za pariškim
napadalcem Salahom Abdeslamom in tistimi, ki so načrtovali krvavi pohod v francoski
prestolnici, izvajali eno racijo za drugo. Ko so belgijske oblasti končno ujele Abdeslama, si
je belgijska javnost lahko oddahnila, vendar ne za dolgo. V torek, 22. marca 2016, so se
največji strahovi uresničili, ko so se samomorilski napadalci usmerili na bruseljsko letališče
in na v času prometne konice eno najbolj obremenjenih postaj podzemne železnice. Na
obeh mestih so se napadalci razstrelili z bombo, ki je bila v torbah, polnjenih z žeblji, in
tako ubili na desetine nedolžnih mimoidočih ter ranili skoraj 300 ljudi (Elbagir, Naik in Ben
Allal, 2016).
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5 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI
Obravnavano temo sem raziskovala s pomočjo metode analize vsebine in zgodovinsko
metodo ter metodo sinteze. Preverjanje hipotez sem dopolnjevala z metodo primerjalne
analize. Rezultati raziskovanja so omogočili potrditev ali zavrnitev uvodoma postavljenih
hipotez.

5.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Hg: Proces krepitve političnega nasilja v pomembni meri odraža pojmovanje
muslimanov, da obstaja vseobsegajoč konflikt med t.i. svetovnim islamom in
krščanskim Zahodom, ki naj bi prvega nadvladal.
Omenjeno hipotezo lahko, skozi pregled terorističnih dejanj skrajnih islamskih skupin in
skozi trditve strokovnjakov potrdim.
Psihološki profil političnih ekstremistov namreč kaže na to, da je s slednjimi zaradi
izrazitega občutka manjvrednosti in nizkega praga tolerance lažje manipulirati. Politične
stranke spodbujajo agresivnost teh posameznikov in jo usmerjajo v želeno smer. Prav
tako spodbujajo verski fanatizem in nagnjenost k stereotipom in predsodkom ter
preganjanju nasprotnikov. Ravno tukaj je mogoče videti, da voditelji takšnih strank in celo
sekt spodbujajo svoje pripadnike k sovraštvu do Zahoda in kristjanov. Zahod predstavljajo
kot glavnega krivca za vse slabo, kar se jim dogaja. Vrednote in norme, ki jih imajo
prebivalci Zahoda so krivoverske in nečiste. Muslimani se morajo takšnih vrednot izogibati
in ostati zvesti naukom, ki jih uči Koran. Omenjeno hipotezo lahko torej v veliki meri
potrdim.
H1: Islamski skrajneži zlorabljajo religijo kot simbolno zaslombo v boju proti
zahodnim prepričanjem.
Prav tako lahko potrdim prvo podhipotezo, ki se je nanašala na zlorabljanje religije, s
strani islamskih skrajnežev, v boju proti zahodnim prepričanjem. Nedavni teroristični
napadi po Evropi in Avstraliji so jasen dokaz tega, saj vsak napadalec pred sprožitvijo
bombe izgovori »Alah je velik«. Posamezniki so prepričani, da so vrednote Zahoda nečiste
in da so vsi tisti, ki ne verujejo v Alaha neverniki in si zaslužijo mesto v peklu. Takšna
prepričanja predstavljajo predvsem tistim, ki nimajo visoke izobrazbe, ki so psihično v
slabem stanju (npr. depresija) in tistim, ki imajo slab ekonomski status. Za vse to je kriv
kolonizator – Zahod.
Velik vpliv na posameznike imajo predvsem imami, ki v svojih džamijah učijo, da se je za
religijo potrebno žrtvovati. Svojim učencem prebirajo verze Korana, ki spodbujajo k
nasilju. Ravno analiza teh verzov mi je prav tako omogočila potrditev te podhipoteze.
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H2: Val protestov in demonstracij v državah severne Afrike je povzročil propad
režimov, vendar ni dosegel miru in blagostanja v teh državah.
Na podlagi podatkov o stanju držav po fenomenu arabske pomladi, lahko delno potrdim
tudi drugo podhipotezo. Namreč, režimi diktatorjev kot sta Gadafi in Mubarak so bili
strmoglavljeni, vendar je življenje v državah slabše kot pred revolucijami. Brezposelnost je
večja, cene nafte nizke, pojav terorističnih skupin in terorističnih napadov pa uničuje še
tisto malo ekonomske in gospodarske stabilnosti, ki je Libiji in Egiptu ostala. Najslabše
stanje je v Siriji, v kateri že pet let divja državljanska vojna. Med uporniki v Siriji, ki so se
borili proti režimu, so vzcveteli skrajni islamisti, ki se bojujejo proti režimu in proti drugim
upornikom. V vojno v Siriji so se vpletle tudi zunanje velesile, država pa je postala bojišče
sunitsko-šiitskega spopada.
Na drugi strani pa je edina država za katero lahko rečemo, da ji je revolucija pomagala,
Tunizija. Le tej je uspela demokratična tranzicija, vendar je zaradi džihadističnih
skrajnežev demokratičen proces ogrožen. Lani so Tunizijo pretresli trije hujši teroristični
napadi, za katere je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država. Na strani le te
se po podatkih, ki sem jih pridobila, bori največ Tunizijcev.

5.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
Magistrsko delo predstavlja večplasten vpogled v novodobno kompleksno problematiko
fenomena političnega nasilja. Tematika na nek način preseže ožje pojmovanje polja
upravne znanosti in bi jo lahko označili kot multidisciplinarni oris problematike. Omenjeno
delo vsekakor sega na področja politične znanosti, kulturologije in mednarodnih odnosov
ter tudi v delokrog drugih znanstvenih disciplin. Pojav islamskega fundamentalizma je
dandanes namreč ena osnovnih tem sodobnega družboslovja.
V strokovnem smislu bodo lahko izsledke naloge uporabljali zaposleni v javni upravi in
širše, ki se srečujejo z begunci in njihovimi usodami. Posebej, ker pravzaprav odločajo o
njihovem trenutnem statusu in prihodnjem življenju.
Pojav radikalnih islamističnih skupin, katerih cilj je obnova islama in njegova uveljavitev
na vseh področjih delovanja v svetu se v zadnjem času krepi. Skoraj vsak dan smo priča
terorističnim napadom, ki terjajo na desetine smrtnih žrtev. V obravnavani nalogi se
dotaknem psiholoških vidikov posameznikov, ki se za napade odločijo. S to kratko analizo
se bralcu ponuja boljše razumevanje nekaterih razlogov za teroristične napade.
V magistrskem delu so z uporabo podatkov prikazane drastične posledice terorističnih
napadov in smrtnih žrtev, ki so jih le ti povzročili. Posledica terorističnih napadov pa niso
le človeške žrtve, temveč tudi ogromna gospodarska škoda, ki nastaja v državah. Slabo
stanje v državi prisili posameznike, da zapuščajo svoje domove. V delu so grafično
predstavljeni podatki o migracijah, ki so se zgodile v zadnjem času, kot posledica
kaotičnega stanja v nekaterih državah arabskega sveta.
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V nasprotju s prepričanji številnih muslimanov, ki menijo da je Koran knjiga miru, lahko s
pomočjo analize delov muslimanske svete knjige, ki spodbujajo k nasilju, omenjeni
stereotip zavrnem. Verzi, ki kakorkoli spodbujajo k nasilju, so v nalogi podrobneje
definirani in razloženi, kar pomaga pri razumevanju vzrokov za teroristične napade, ki jih
izvajajo islamski radikalisti. Slednji namreč prav s svojo interpretacijo verzov skušajo
pridobivajo nove člane.
S pomočjo magistrskega dela lahko do neke mere razumemo pojav revolucij v državah
severne Afrike, ki so se dogajale pod skupnim imenom arabska pomlad. Delo ponuja
kratko primerjalno analizo posameznih segmentov obravnavane tematike. Skupna točka
večini omenjenih revolucionarlnih preobratov je v tem, da post revolicionarno dogajanje ni
prineslo pomembnih demokratičnih spremmemb v državah, temveč se je posledično
oblikovalo še bolj nemirno politično okolje.
Del analize, ki je namenjen obravnavi islamskega fundamentalizma na Zahodnem
Balkanu, omogoča nov vpogled v nastanek ekstremizma v Bosni in Hercegovini med vojno
v 90-ih letih 20. stoletja. Mudžahidi, ki so se v zadnji balkanski vojni borili na muslimanski
strani, danes predstavljajo velik problem oblastem Bosne in Hercegovine. Omenjena
skupina skupaj z vahabiti odhaja v Sirijo, kjer se v državljanski vojni borijo na strani
skrajne teroristične skupine Islamska država. Slednja je do sedaj ena najbolj brutalnih
terorističnih skupin na svetu. Njeni napadi so v javnosti izzvali veliko ogorčenje, saj njeni
člani uporabljajo najbolj okrutne oblike usmrtitev, ki jih nato objavljajo na družabnih
omrežjih.
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6 ZAKLJUČEK
Namen magistrskega dela je bil odgovoriti na vprašanje, kakšna je relacija med islamsko
religijo in islamskim radikalizmom do fenomena političnega nasilja v t. i. zahodnih
državah. Prav tako sem želela predstaviti pojme, kot so kolonializem, postkolonializem,
islamski fundamentalizem in skrajne islamske skupine, ki iz njega izhajajo ter politično
nasilje.
Poglavje o kolonializmu in postkolonializmu je bilo pomembno za obravnavo, saj prikazuje
povezavo, ki jo ima odnos prebivalcev severne Afrike do kolonizatorjev in povezavo
postkolonializma z arabsko vstajo, ki se je dogajala pred kratkim. Arabska pomlad je
namreč povzročila resne premike v režimih držav, kot sta Tunizija in Egipt.
Pomemben del magistrskega dela je bila definicija islamske religije, njenih začetkov in s
tem povezava s političnim islamom ter vpliv religije na nastanek nasilja. Islam je
monoteistična religija muslimanov, ki verujejo, da se je bog preko angela Gabrijela
razodel Mohamedu. To razodetje je zabeleženo v sveti knjigi islama – koranu.
Potrebno je bilo poudariti tudi odnos do nasilja v različnih religijah, posebej v krščanstvu
in islamu ter morebitne različne interpretacije med njima. Tukaj sem prišla do ugotovitve,
da se sasprotno od splošnega mnenja, veliko več nasilja pojavlja v svetem pismu kot v
koranu. Ravno to dejstvo verjetno omejuje kakršno koli razpravo o tem, da sta nasilje in
nestrpnost edinstveni v islamu. Prav tako sem ugotovila, da so nekateri vidiki nasilja in
nestrpnosti postali v islamskem pravu standardizirani in se kot taki tudi uporabljajo.
Nasilje pa ni prisotno le v islamu. To sem pokazala z navedbami, ki omenjajo križarske
vojne v zgodovini krščanstva in nasilje, ki so ga Izraelci izvajali nad Kanaanci. Čeprav naj
bi tri glavne monoteistične religije, judaizem, krščanstvo in islam temeljile na miru, lahko
v njihovih svetih knjigah najdemo nasilne odlomke. To sem dokazala na primeru islama in
z odlomki iz korana, kjer je bilo jasno videti poziv muslimanov k nasilju nad neverniki
oziroma nad nemuslimani. Potrebno je bilo omeniti tudi dejstvo, da se fundamentalizem
ne pojavlja le v islamu. Tudi krščanstvo pozna fundamentaliste, ki se pojavljajo predvsem
znotraj konzervativnega dela evangeličanske cerkve.
Danes je veliko govora tudi o islamskem fundamentalizmu. Moderni in sodobni islamski
fundamentalizem združuje politično delovanje z gorečo željo odkriti prvotni načrt za
pobožne skupnosti in njihova ideološka načela. Zaradi tega ima ponovno odkritje temeljev
religije, ne glede na njene teoretične konfiguracije in družbene kontekste, dolgo
zgodovinsko prisotnost v islamu.
Poleg islamskega fundamentalizma se srečujemo tudi s pojmom »radikalni islamizem«. To
je gibanje, ki se nagiba k revolucionarni preobrazbi sveta po zgledu koranskega nauka.
Številni islamski teroristični napadi v zadnjih letih so privedli do široke razprave o tem,
kako se soočiti s to novo grožnjo. Na dolgi rok je lahko boj proti islamskemu terorizmu
uspešen le, če cilja na tako simptome (teroristični napadi) kot tudi vzroke za te grožnje.
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Večina politikov in učenjakov deli mišljenje, da je islamski terorizem povzročen z
izključitvijo večine ljudi v arabskih državah iz političnega, socialnega in gospodarskega
napredka. Busheva administracija je povezovala pojav islamskega terorizma s
pomanjkanjem demokracije v arabskem svetu.
Ena od oblik nasilja je politično nasilje. Iz pregledane literature sem ugotovila, da je
politično nasilje direktna ali indirektna uporaba sile v politiki in političnem, kar pomeni, da
gre za uporabo sile nad umom, življenjem, voljo ali materialnimi dobrinami realnega ali
potencialnega političnega nasprotnika.
Slabe življenjske razmere, nemogoče možnosti zaposlitve in slaba prihodnost so sprožile
družbeno-politični pojav, znan kot »arabska pomlad«, ki se je začel v severni Afriki
decembra 2010. Od takrat je izjemen val protestov pretresel ves arabski svet. Eden za
drugim so režimi v Tuniziji, Egiptu, Libiji in Jemnu strmoglavili. Z različno stopnjo
intenzivnosti so izbruhnili protesti, ki se še vedno nadaljujejo v nekaterih arabskih
državah. Civilne vstaje in brutalne vojaške represije še vedno potekajo v Siriji.
Vzroki demonstracij so bili v državah podobni. Visoka stopnja brezposelnosti, inflacija,
korupcija in na sploh slabi življenjski pogoji so pognali prebivalce držav Severne Afrike na
ulice. Vsi protestniki so si prizadevali za boljše življenje in strmoglavljenje trenutnih
režimov, niso pa se zavedali, da bo življenje po revoluciji še slabše in bolj klavrno. V
nobeni od držav, kjer so potekale demonstracije, se ni življenje spremenilo na bolje. V
Siriji poteka državljanska vojna ter boj proti teroristom in skrajnežem, ki želijo uvesti
radikalni islam. V Libiji se prav tako borijo proti skrajnežem, cena nafte, ki je bila največji
vir prihodkov države, je nižja kot kdajkoli, ljudje se borijo za pitno vodo in danes
priznavajo, da je bilo življenje dejansko veliko boljše pod vladavino diktatorja Gadafija. V
Egiptu stanje tudi ni rožnato, saj je na oblasti ravno tisti človek, ki je ukazal krvavo zatrtje
protestnikov in disidentov.
Če na koncu povzamem, arabska pomlad dejansko ni prinesla ničesar pozitivnega. Ljudje
so se morda res znebili diktatorjev, vendar zaradi tega stanje v državah še ni popolno.
Revolucije so zahtevale v vseh državah številne smrtne žrtve, vzpon teroristov in
ekstremistov, še slabše življenjske pogoje, kot so bili prej in nenehno življenje v strahu.
Medtem ko je Zahod podpiral demonstracije in upornike zaradi svoje požrešnosti in
pohlepa ter prodajal lekcije o demokraciji, se je iz ozadja počasi, vendar učinkovito
dvigala in oblikovala skrajna ekstremistična skupina Islamska država.
Radikalne islamske skupine oziroma gibanja izvirajo iz zavesti o zelo slabem stanju
islamskega sveta na področju morale in kulturne ter civilizacijske dekadence. Cilj vseh
gibanj je revolucionarna sprememba sveta na podlagi koranskega nauka in življenja prvih
muslimanov. Danes predstavlja Al Kaida mednarodno teroristično mrežo, katere cilj je
ustanoviti vseislamsko državo Salafi, ki bo usmerjena proti politiki ZDA in Izraela ter
njunim zaveznikom. Društvo muslimanskih bratov (DMB) ali skrajšano Muslimanska
bratovščina je organizacija sunitskih islamistov, ki so jo ustanovili islamski učenjaki in
njihov učitelj Hassan al-Banna v Egiptu leta 1928. Islamska država je nadnacionalna
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teroristična skupina ekstremnih džihadistov, ki jo vodijo sunitski islamski uporniki iz Iraka
in Sirije. Boko Haram je ekstremistična islamska skupina, ki deluje predvsem na
severovzhodu Nigerije. Glavni cilj skupine je s silo prevzeti nadzor nad nigerijsko vlado in
uvesti stroge oblike šeriatskega prava po vsej državi, ki ima približno 170 milijonov
prebivalcev.
Teroristični napadi, ki so se zgodili pred kratkim v Franciji, so dokaz o tem kako hitro in
kako lahko so se vrednote teroristične skupine Islamska država razširile na Zahodu. Kar
zbuja skrb pa ni le dejstvo, da je grožnja terorizma večja kot kdajkoli, temveč tudi
odgovor francoske oblasti na napade. Napoved vojne Islamski državi namreč zelo
spominja na napoved vojne terorizmu, ki jo je dala Busheva administracija zaradi napadov
11. septembra. Ker so ozemlja Islamske države začeli intenzivno napadati, se danes
Evropa sooča z ogromnim pritokom beguncev in migrantov iz držav Severne Afrike. Ta
problem je povečal strah pred terorizmom, saj se skrajneži zlahka priključijo množici in
pridejo v središča Zahodne Evrope.
Pojav islamskega terorizma predstavlja veliko težavo tudi na Balkanu. Terorizem namreč
predstavlja izziv globalni varnosti in se pojavlja kot globalni varnostni primer. K temu so
doprinesli pomembni geopolitični dogodki in svetovne družbene spremembe, ki so bile
rezultat teh dogodkov.
Z islamskim terorizmom se ne sooča samo Zahodna Evropa, temveč se ta pojavlja tudi na
Balkanu. Države, ki »gostijo« skrite pripadnike radikalizma so predvsem Bosna in
Hercegovina, Srbija, Albanija, Kosovo in Makedonija. O tem priča dejstvo, da so državljani
teh držav odhajali na sirska bojišča, kjer so se borili na strani Islamske države. Vendar pa
je potrebno omeniti, da radikalni islamisti niso nov pojav na Balkanu. Vse se je začelo v
90-ih letih prejšnjega stoletja z vojno v Bosni in Hercegovini, kamor se je prihajalo boriti
veliko število mudžahidov iz arabskih držav. Prvenstveno gre za dejstvo, da je v etničnoverski vojni v BiH med letoma 1991 in 1995 v oboroženih vrstah lokalnih muslimanov
sodelovalo več tisoč islamistov oziroma muslimanskih verskih ekstremistov iz približno
trideset muslimanskih in nekoliko iz krščanskih držav. Mnogi med njimi so bili izkušeni
vojaki, saj so sodelovali v večletnih oboroženih spopadih v Afganistanu in terorističnih
aktivnostih po vsem svetu. Gre torej za osebe, ki jim je džihad oziroma sveta vojna
osnovni poklic. Morda jim ravno zaradi tega sedaj muslimani na Balkanu vračajo uslugo,
saj so navsezadnje bratje, ki delijo enako mišljenje, in se odhajajo borit v Sirijo. Seveda
ne želim posploševati, takih je le peščica, vendar se tudi ta peščica širi in svoja
prepričanja prenaša na mlajše rodove. Za pojav mudžahidov med vojno v Bosni in
Hercegovini lahko krivimo tudi administracijo Billa Clintona, ki je bil seznanjen s tem, da
bo na Balkan prišlo na tisoče radikalcev, ki znajo biti v prihodnosti težava, vendar je zato,
da Srbija ne bi dobila vojne, to dovolil. Danes obstajajo na Balkanu prave majhne
skupnosti, kjer živijo radikalni islamisti.
Položaj muslimanov v Evropi se je zelo spremenil. Še posebej od 11. septembra se
muslimani srečujejo z vse bolj sovražnim vzdušjem v družbi. Bombni napadi v Madridu in
Londonu ter nedavni dogodki v Parizu so še dodatno utrdili predsodke in pospešili več
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incidentov sovražnosti in nasilnosti. Da je islamofobija splošno razširjen pojav v celotni
Evropi, dokazujejo ugotovitve Evropskega centra za boj proti rasizmu in ksenofobiji in
Komisije Sveta Evrope za boj proti rasizmu in nestrpnosti, ki sem jih predstavila v sedmem
poglavju.
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