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1. VZŤAH ISLAMSKÉHO TERORIZMU  
A NEDEMOKRATICKÝCH REŽIMOV 

Katarína Pevná – Peter Plenta 

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu VEGA č. 1/0362/12: 
„Stabilita autoritárskych režimov islámskych krajín v kontexte politických kríz: 
vnútorné a vonkajšie aspekty.“ Cieľ textu je však výrazne užší a zameriava sa 
na islamský terorizmus ako jeden z faktorov ovplyvňujúci stabilitu (nielen) 
nedemokratických režimov. Do istej miery nadväzuje na knihu Jozefa Klavca 
„Terorizmus ako politický fenomén“ (2007), predovšetkým v chápaní teroriz-
mu ako politického javu s politickými príčinami a dôsledkami pre režimy. 
Hoci má terorizmus podstatne viac dimenzií, vzhľadom na možnosti autor-
ského koektívu a rozsah publikácie sme sa zamerali predovšetkým na tento as-
pekt.  

Predchádzajúce štúdie priniesli množstvo vysvetlení príčin, motivácií a spô-
sobov islamského extrémizmu a terorizmu. Avšak výrazne menší priestor je 
venovaný štúdiám, ktoré sa zameriavajú na jeho politickú dimenziu a na vy-
svetlenie islamského terorizmu a radikalizmu ako determinantu ovplyvňujú-
ceho politickú stabilitu režimov. Vychádzame z predpokladu, že radikálny 
islamizmus je reflexiou socioekonomických podmienok, charakteru režimu  
a externých vplyvov, pričom využíva teroristické útoky ako nástroje politic-
kého boja. Predmetom analýzy sú predovšetkým jednotlivé islamistické ra-
dikálne/teroristické skupiny, ich stratégie v boji proti režimom a odpoveď 
režimov na túto hrozbu. 

Cieľom tejto knihy je vysvetlenie islamského terorizmu ako politického fe-
noménu, ktorý má vplyv na stabilitu nedemokratických režimov. Zámerom 
práce je ponúknuť ucelenejší pohľad na kľúčové faktory podmieňujúce vznik 
teroristických organizácií a ich násilných aktivít. Identifikácia determinantov 
terorizmu je vo všeobecnosti príliš komplexná a mnohokrát závislá od kon-
krétneho kontextu. Štúdia načrtáva hlavné tendencie teoretického výskumu 
terorizmu a pokúša sa o syntézu poznatkov v tejto oblasti skúmania, s ohľadom 
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na nedemokratické režimy. Samotná štúdia je rozdelená na dve na seba nadvä-
zujúce časti – teoretickú časť a prípadové štúdie.  

Teoretická kapitola sa zaoberá konceptualizáciou samotného termínu a vý-
znamu terorizmu pre súčasné politické režimy. Dôležitou súčasťou štúdie je 
identifikácia hlavných motivácií a príčin radikalizácie, respektíve vzniku te-
rorizmu, ktoré ďalej analyzujú autori prípadových štúdií. Po prvé, ide o štruk-
turálne motivácie terorizmu, po druhé o ideologické motivácie na úrovni rám-
covania nespokojnosti predmetných skupín, a napokon o úroveň teroristických 
a radikálnych skupín, kde predpokladáme racionalistické správanie aktérov, 
ktorí si z rôznych odpovedí na krízu, respektíve pálčivé problémy svojich spo-
ločností, vyberajú krajné riešenia, ktoré poskytujú teroristické siete. V nie-
ktorých prípadoch sú teroristické siete jedinou reálnou „odpoveďou“, keďže 
režimy potlačia iné alternatívy vyjadrenia nespokojnosti. 

Pomocou mapovania vývoja súčasného domáceho a medzinárodného tero-
rizmu neskôr štúdia oboznamuje čitateľa so zmenami v štruktúre a ideologic-
kom pozadí súčasného terorizmu. Teoretická kapitola sa tiež venuje povahe 
sociálno-politického, etno-nacionalistického a nábožensky motivovaného te-
rorizmu, s dôrazom na islamský radikalizmus. Táto časť sa venuje tiež poli-
tickým súvislostiam terorizmu, t.j. spôsobom ako sa hnutia radikalizujú, čo 
ich motivuje, ako ovplyvňuje radikalizáciu postava lídrov, politické násilie  
zo strany štátu či sponzoring zo zahraničia. V závere teoretickej kapitoly sa 
autori venujú sa nestabilite, ktorú terorizmus spôsobuje. Fenomén nestability 
je analyzovaný z pohľadu typu režimu, jeho potenciálu prerásť do zlyhaného 
štátu a spôsobu, akým pristupujú štáty k eliminácii teroristických skupín a k cel-
kovej stabilizácii režimu. 

Nakoľko štúdia primárne vychádza z rámca nedemokratických režimov, 
súčasťou analýzy sú aj otázky ohľadom výskytu terorizmu v závislosti na type 
režimu. V texte vychádzame z predpokladu, že militantné aktivity teroristic-
kých hnutí predstavujú v rozličných typoch režimov odlišnú mieru hrozby.  
V druhom rade, predmetom nášho záujmu nie sú len samotné teroristické 
hnutia, ale aj celkový rámec, ktorý dotvárajú tieto anti-systémové hnutia, t. j. 
spôsob boja, taktiky, rôznorodosť teroristických hnutí a ich vplyv na spoloč-
nosť a politický systém. Po tretie, v štúdii sa zameriavame prevažne na domáci 
terorizmus, ktorý funguje na odlišných princípoch a vykazuje odlišné vonkajšie 
a vnútorné charakteristiky ako medzinárodný terorizmus. Domáci terorizmus, 
ktorý vzniká na území danej krajiny a v nej aj operuje, môže mať zásadný 
vplyv na politických aktérov v rámci štátu. Jeho ciele sa obmedzujú na určitú 
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krajinu alebo región. Na druhej strane je zrejmé, že mnohé zo súčasných tero-
ristických skupín majú napojenie alebo kontakty s medzinárodnými teroristic-
kými sieťami. Základná výskumná otázka, ktorú rieši predkladaná štúdia tak 
znie: „Ako vplýva charakter režimu na vznik terorizmu?“ Táto otázka sa neskôr 
spája s druhou otázkou, a to: „Ako terorizmus spätne ovplyvňuje stabilitu 
skúmaných režimov?“ 

Okrem teoretickej časti sa kniha zameriava na analýzu piatich prípadov: 
Egypta, Palestínskej autority, Čečenska, Uzbekistanu a Nigérie. Čečensko  
a Palestína sú dva špeciálne prípady v rámci našej štúdie. Zatiaľ čo Čečensko 
je autonómnou republikou v rámci Ruskej federácie, Palestína nie je medzi-
národným spoločenstvom uznaná za štát a nad časťou územia vládne hnutie 
Hamás, ktoré je považované za teroristickú organizáciu. Všetkých päť prípadov 
má však dlhú históriu boja proti islamistickým teroristickým organizáciám  
a všetky prípady sú taktiež charakteristické nedemokratickou vládou. Jej „stu-
peň“ sa však odlišuje od hybridných režimov až po plne autoritárske. To umož-
ňuje porovnať príčiny vzniku a stratégie teroristických skupín ako aj odpoveď 
vlád na túto hrozbu v odlišnom kontexte. 

Aj v rámci relatívne silných štátov existujú isté regióny, ktoré sú plne pod 
kontrolou vlády a tým pádom fungujú podobne ako zlyhávajúce štáty. Takýmto 
regiónom je Sinajský polostrov a Horný Egypt, severné časti Nigérie, do istej 
miery aj samotná Palestína a v minulosti tiež Čečenská republika a Ferganská 
kotlina v Uzbekistane. Okrem toho sú tieto prípady charakteristické tým, že sú 
obývané rozličnými etnickými a sociálnymi skupinami s rozdielnymi národný-
mi a subnárodnými identitami, s rozdielnou históriou a kultúrou, náboženskou 
orientáciou, sociálno-ekonomickou situáciou či politickým presvedčením.  

Kapitoly venované prípadovým štúdiam sú rozdelené na štyri časti, pričom 
zohľadňujú špecifiká jednotlivých prípadov. Prvou časťou je stručná analýza 
režimov, keďže ich charakter mnohí autori považujú za jeden z rozhodujúcich 
determinantov, ktorý ovplyvňuje charakter boja islamistických organizácií, 
ako aj reakciu vlád. V Egypte opatrenia namierené na islamských teroristov, 
ale aj nenásilnú opozíciu v podobe Moslimského Bratstva spôsobili, že tamojší 
režim zničil posledné zvyšky organizovanej opozície a posilnil politický islam 
na úroveň dominantnej politickej a spoločenskej sily. Tieto islamistické hnu-
tia tak po vypuknutí revolúcie z 25. januára 2011 dokázali prebrať politické 
vedenie krajiny. Palestínske vládne štruktúry nie sú schopné kontrolovať celé 
územie Palestínskej autority, čím sa otvára široký priestor pre pôsobenie tero-
ristických organizácií. Nad časťou územia, po výhre v parlamentných voľbách, 
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získalo kontrolu hnutie Hamás, ktoré je považované (aj) za teroristickú orga-
nizáciu. Ruská federácia prešla za posledné desaťročie silnou centralizáciou 
moci v rukách prezidenta, ktorá sa dotkla tiež regiónov. V Čečensku sa poda-
rilo stabilizovať situáciu predovšetkým zastrašovaním a násilím aj na civilnom 
obyvateľstve. Politická elita v Uzbekistane vytlačia z politického systému 
akúkoľvek reálnu opozíciu. To spôsobilo, že islamistické hnutia sa stali jednou 
z mála reálnych alternatív voči súčasnému režimu, čím získali podporu časti 
populácie. Nigéria už od svojho vzniku zápasí s mnohými spoločensko-eko-
nomickými a politickými problémami, ktoré majú svoj pôvod v koloniálnej 
minulosti krajiny, ale aj v charaktere zloženia nigérijskej spoločnosti či v po-
litickej nestabilite.  

Druhá časť kapitol je zameraná na motívy organizácií využívajúcich tero-
ristické spôsoby boja. Islamský terorizmus 90. rokov v Egypte, ako aj jeho 
sporadické prejavy v súčasnosti poukazujú na dlhodobo neriešené problémy 
spojené so socioekonomickou úrovňou krajiny, s jej ideologickou orientáciou, 
ako aj represívnosťou a uzavretosťou režimu. Dosiahnutie štátnosti a odpor 
voči Izraelu zohráva významnú úlohu v ideológiách palestínskych extrémis-
tických organizácií páchajúcich teroristické činy. Prvotným dôvodom pre vstup 
do radikálneho hnutia v Čečensku bola túžba po pomste za smrť člena rodiny 
daného človeka. Ostatné podmienky, ako je neukončený konflikt s Ruskom, 
násilie na civilnom obyvateľstve, potláčanie opozície, chudoba, nezamestna-
nosť a z nich vyplývajúca nemožnosť sebarealizácie najmä mladých ľudí, sú 
taktiež veľmi dôležité, pretože ich kombinácia vytvorila v Čečensku prostre-
die, ktoré dopomohlo k radikalizácii hnutia odporu a k prijatiu radikálneho 
islamu. Zhoršujúce sa životné podmienky v Uzbekistane, tvrdá politika voči 
oponentom, korupcia a nerovnomerné rozdelenie bohatstva sú témy, pomocou 
ktorých islamisti diskreditujú režim v Uzbekistane a namiesto neho ponúkajú 
svoju alternatívu vo forme islamského štátu. Medzi najdôležitejšie zdroje ter-
orizmu v Nigérii možno zaradiť náboženské nepriateľstvo, etnické štiepenie 
obyvateľstva, ekonomické problémy krajiny (hlavne rastúcu chudobu, neza-
mestnanosť a korupciu) a výraznú politickú nestabilitu.  

Tretia časť kapitol je venovaná najvýznamnejším islamistickým teroristic-
kým a radikálnym hnutiam. Dôvod, prečo sa venujeme aj radikálnym hnutiam 
je, že takisto predstavujú hrozbu pre stabilitu režimov a majú rovnaké ciele 
ako teroristické skupiny. Aj keď oficiálne odmietajú násilné metódy, sú ideo-
logickou inšpiráciou pre tieto útoky a zdrojom odštiepeneckých skupín, ktoré 
sa nenásilných metód boja vzdali. Navyše, samotné režimy pripisujú zodpo-
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vednosť za teroristické útoky aj organizáciám, ktoré sú oficiálne nenásilné. 
Egyptské teroristické hnutia 70. rokov mali charakter uzavretých skupín, ktoré 
sa pokúšali o násilný prevrat. Išlo primárne o zoskupenia frustrovaných jednot-
livcov, vedených silnými lídrami. Na druhej strane, teroristi 90. rokov pred-
stavovali premostenie občanov nespokojných s režimov a teroristických aktivít. 
Ich členská základňa bola masovejšia a štruktúra členstva bližšie odzrkadľovala 
rozvrstvenie egyptskej spoločnosti. Najvýznamnejšou teroristickou skupinou 
pôsobiacou na palestínskych územiach je Hamás. Jeho volebné víťazstvo z ro-
ku 2006 znamenalo významný prelom v histórii regiónu. Bezprecedentná verej-
ná podpora hnutia de facto legitimizovala jeho aktivity a ideológiu. Islamizácia 
čečenských separatistických hnutí bola do veľkej miery spôsobená vonkajším 
vplyvom, predovšetkým zapojením zahraničných bojovníkov do prvej rusko-
čečenskej vojny. Títo bojovníci čečenskému hnutiu nepriniesli iba ďalšie ľud-
ské zdroje, ale aj finančné prostriedky potrebné na boj, a novú ideológiu, ktorá 
postupne získavala na dôležitosti a nakoniec nahradila nacionalizmus ako 
primárny dôvod odporu voči ruským silám. Touto ideológiou bol radikálny 
islamizmus, ktorého prijatie Čečenmi prinieslo faktické zapojenie regiónu 
severného Kaukazu do celosvetového džihádu. V Uzbekistane dosiahli radikál-
ne skupiny s metódou ozbrojeného boja len malé úspechy v zápase s režimom. 
Organizácia Hizb ut-Tahrír však predstavuje odlišný druh nebezpečenstva pre 
uzbeckého prezidenta Karimova. Oficiálne sa vyhýba používaniu násilných 
taktík a skôr sa snaží získavať stúpencov prostredníctvom vzdelávania a pro-
pagandy. Jej ciele sú však podobné ostatným islamistickým hnutiam. Organizá-
cia Boko Haram v Nigérii prešla výraznou transformáciou od malej islamistic-
kej skupiny k celoštátnej teroristickej organizácii s kontaktmi na zahraničných 
teroristov. Ozbrojený boj a teroristické útoky považuje za legitímnu formu boja 
proti nigérijským štátnym orgánom. 

Záverečná časť každej prípadovej štúdie sa venuje metódam a nástrojom, 
ktoré režimy využívajú na vysporiadanie sa s hrozbou islamistických skupín 
a spôsobom, akým činnosť týchto skupín ohrozila stabilitu režimov. Z pohľadu 
represií je dôležité ich načasovanie, či ide o preventívne alebo reaktívne opatre-
nia, a tiež rozsah, teda či sa tieto opatrenia zameriavajú len na lídrov a promi-
nentných členov, alebo aj sympatizantov a ich rodinných príslušníkov a zná-
mych. Spôsob akým sa egyptský režim vysporiadal s radikálnou islamskou 
opozíciou a domácim terorizmom, silne ovplyvnil charakter medzinárodného 
terorizmu a džihádu v širšom regióne Blízkeho východu. Aj napriek tomu, že 
terorizmus v Egypte v istých fázach ohrozoval samotné pretrvanie režimu, 
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sériou tvrdých opatrení si egyptský režim dokázal svoju pozíciu zachovať. 
Aktívne proti-teroristické opatrenia dokonca dokázali prinútiť teroristov ku 
kompletnému zloženiu zbraní a k ideologickému obratu. Pôsobenie teroristic-
kých organizácií má však zásadný negatívny vplyv na stabilitu politického 
režimu Palestínskej autority. PA je v porovnaní s inými skúmanými krajinami 
špecifická tým, že najvýznamnejšia teroristická organizácia vyhrala ostatné 
parlamentné voľby, čím de facto získala legitimitu vládnuť a ovládla pásmo 
Gazy. Táto organizácia, vďaka svojím bojovým a civilným kapacitám priamo 
zastrešuje, alebo je upovedomená o takmer všetkých teroristických útokoch  
z tohto územia a oficiálne palestínske orgány nemajú prakticky žiadnu možnosť 
voči nej zasiahnuť. Odpoveďou ruskej vlády na činnosť čečenských radikál-
nych síl bola centralizácia právomocí v rukách prezidenta v neprospech vlád 
jednotlivých federálnych republík a silná represia aj na civilnom obyvateľstve. 
Daňou za silové upokojenie situácie v Čečensku však je export radikálnych 
islamistických myšlienok a hnutí do ostatných republík severného Kaukazu. 
Hlavnou reakciou režimu v Uzbekistane na hrozbu islamistických a teroris-
tických skupín bolo použitie bezpečnostných zložiek, najmä po teroristických 
útokoch, po ktorých boli zatknuté tisíce osôb spájaných s islamistickými orga-
nizáciami. Avšak zásahy sa neobmedzili len na nich, terčom represií sa stávali 
aj členovia ich rodín či ich známi. Ďalším nástrojom bola kontrola nad nábo-
ženskými inštitúciami a náboženským vzdelávaním. Zákon o slobode vyznania 
a náboženských organizáciách kriminalizuje akúkoľvek neregistrovanú spolo-
čenskú náboženskú aktivitu a tiež zakazuje súkromné náboženské vzdelávanie. 
Na jeho dodržiavanie režim vytvoril viacero inštitúcií, a tiež kontroluje meno-
vanie imámov. Napriek expanzii a radikalizácii Boko Haram a zrejmému ohro-
zeniu vnútornej bezpečnosti a jednoty Nigérie, vláda zatiaľ nenašla účinný 
spôsob ako obmedziť jeho pôsobenie. Násilné potlačenie hnutia využitím 
bezpečnostných zložiek sa preukázalo ako kontraproduktívne, vyjednávanie  
a rokovania doteraz väčšina členov hnutia striktne odmieta. Novou stratégiou 
boja vlády proti pôsobeniu skupiny sú finančné odmeny za informácie o čle-
noch hnutia. Vzhľadom na to, že táto metóda potlačenia pôsobenia skupiny je 
pomerne nová, ešte nie je možné zhodnotiť jej efektivitu. 
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2. TERORIZMUS  
A NESTABILITA REŽIMOV 

Jozef Klavec – Katarína Pevná 

2.1. Základná charakteristika, pôvod a kontext terorizmu 

Terorizmus je najmä od druhej polovice dvadsiateho storočia faktorom, kto-
rý predstavuje významnú hrozbu pre bezpečnostnú situáciu vo vnútri štátov aj 
pre stabilitu a bezpečnosť v jednotlivých regiónoch sveta. Problémom, ktorý 
má najmä politické a ideologické pozadie, sú komplikácie pri hľadaní zhody 
vo vnímaní podstaty terorizmu a jeho charakteristických znakov. K charakte-
ristickým znakom, alebo k podstate terorizmu sa dá dopracovať prostredníct-
vom jeho zaradenia do širšie vnímaného pojmu politicky motivovaného násilia. 
V ňom je terorizmus jednou z jeho foriem alebo stupňov. Teror je konkrétna 
aktivita jednotlivcov alebo organizovaných skupín, ktoré využívajú rôzne pro-
striedky na zastrašenie vybraných cieľových skupín alebo jednotlivcov, aby 
dosiahli politické ciele prostredníctvom zastrašenia, ktoré vedie k demobili-
zácii a strate schopnosti odporovať činnosti teroristov. To vedie k diskreditácii 
bezpečnostných orgánov a celého systému inštitúcií, ktoré nedokážu vytvoriť 
stabilné bezpečnostné prostredie, nevyhnutné pre normálny chod spoločnosti. 
Teror je prostriedkom, pomocou ktorého sa zrealizujú určité ciele a terorizmus 
predstavuje politickú koncepciu s ktorou je teror previazaný ako bežný nástroj 
na dosahovanie politických cieľov. V mnohých prípadoch však teror slúži aj 
ako prostriedok daného režimu, alebo štátu na dosiahnutie politických záujmov.  

V roku 1937 bol na pôde Spoločnosti národov v Ženeve prednesený návrh 
definície terorizmu, ktorý však nebol prijatý. Tento návrh zahŕňa pod pojem 
terorizmus „všetky kriminálne činy, zamerané proti štátu a otvorene alebo ne-
priamo sledujúce vytvorenie stavu strachu v mysliach konkrétnych osôb alebo 
skupiny osôb alebo širokej verejnosti“ (Samson, 2003). Neskôr boli na pôde 
Organizácie spojených národov prijaté viaceré rezolúcie, ktoré sa dotýkali pre-
javov násilia v krízových regiónoch. V rezolúcii OSN č. 51/210 z roku 1999, 
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prijatej Valným zhromaždením OSN sa píše vo vzťahu k terorizmu: „Po prvé, 
dôrazne odsudzuje všetky činy, metódy a praktiky terorizmu ako kriminálne  
a neospravedlniteľné činy nech sú spáchané kdekoľvek a kýmkoľvek. Po druhé, 
opakuje, že kriminálne činy otvorene, alebo nepriamo sledujúce vyvolanie 
strachu u širokej verejnosti, konkrétnych osôb alebo u skupiny osôb z dôvodov 
presadzovania politických cieľov sú za všetkých okolností neospravedlniteľné, 
nech sa už na svoje ospravedlnenie dovolávajú politických, filozofických, 
ideologických, rasových, etnických, náboženských, alebo iných pohnútok“ 
(Samson, 2003).  

Ďalší významný pokus o širšie a spresňujúce definovanie terorizmu bol uro-
bený na pôde špecializovanej inštitúcie OSN, ktorá sa zaoberá bojom proti 
obchodu s drogami a proti kriminalite. Táto definícia terorizmu je obsiahlejšia, 
pretože je v nej väčší počet definičných znakov, ktoré dáva do vzájomnej sú-
vislosti. Ide najmä o akcie násilia, strach a o dôvody takýchto činov, obete 
násilia a ich význam, komunikačnú funkciu a v nej sprostredkovanie posolstva 
teroristov, ktoré môže obsahovať ich konkrétne požiadavky alebo posolstvo, 
ktoré má len propagandistickú funkciu. „Terorizmus je metóda, ktorá slúži na 
vzbudenie strachu z opakovaných násilných akcií. Dôvody takýchto činov sú 
idiosynkratické, kriminálne, alebo politické. Bezprostredné obete násilia sú 
vyberané buď náhodne (sú objektom teroristovej príležitosti), alebo symbolicky 
(reprezentujú symbolické ciele) spomedzi obyvateľstva a majú sprostredkovať 
teroristovo posolstvo. Na hrozbe a násilí sú založené komunikačné procesy 
medzi teroristom (teroristickou organizáciou) obeťou a hlavným cieľom (štát, 
verejnosť). Hlavný cieľ (štát, verejnosť) sa má stať skutočným recipientom 
požiadaviek a adresátom pozornosti v závislosti od toho, či terorista hľadá 
prednostne zastrešenie, donútenie k ústupkom, alebo propagandu“ (Samson, 
2003: 20).  

Problém definície súvisí aj s výberom a počtom znakov, na základe ktorých 
budeme definovať terorizmus. V dôsledku toho môže byť sformulovaná široko 
koncipovaná definícia, ktorá zahrnuje v pojme terorizmus rôzne formy násilia, 
najmä ozbrojeného a nedostatočne ich odlišuje a zdôrazňuje to, čo je špecifické 
pre terorizmus. Druhá krajnosť vzniká vtedy, keď sa terorizmus stotožní len  
s určitými vybranými typmi násilia alebo politických zriadení. Odborníci a in-
štitúcie sa snažili a snažia o širšie a komplexnejšie definície terorizmu, alebo 
sa sústreďujú na niektoré základné charakteristiky. Terorizmus je metódou boja, 
v ktorom náhodné alebo symbolické obete sú nástrojom násilia na dosiahnutie 
cieľa. Tieto obete, ako nástroje násilia, majú spoločnú skupinovú alebo triednu 
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charakteristiku, ktorá je základom pre ich výber za obete. Aj napriek takto vy-
medzenej charakteristike terorizmu, ktorá obsahuje viacero definičných znakov, 
ju nemožno považovať za univerzálnu a ani medzi odborníkmi nebola jedno-
značne prijatá. Všeobecne sa zdôrazňuje dôležitosť postavenia terorizmu ako 
jednej z foriem politického násilia, ktorá v politickej praxi súvisí s inými 
formami, ovplyvňuje ich a je nimi ovplyvňovaná. Problém je v tom, že pre po-
treby analýzy fenoménu terorizmu ho v úsilí o čo najpresnejšie zadefinovanie 
potrebujeme vlastne oddeliť, izolovať od iných foriem násilia. Takto zadefi-
novaný operatívny pojem potom môže slúžiť pri ďalších výskumoch v oblasti 
zdrojov, foriem a účinkov politického násilia na spoločnosť a jednotlivcov. 

Schmid s Jongmanom (2011) požiadali väčší počet odborníkov, aby sfor-
mulovali zo svojho pohľadu definičné znaky, ktoré by do pojmu terorizmus 
zahrnuli. Získali 109 definícií a v nich zisťovali frekvenciu výskytu určitých 
definičných znakov. Z toho vznikla známa tabuľka, v ktorej boli na jednej stra-
ne zvolené definičné znaky a na druhej ich percentuálny výskyt v 109 definí-
ciách:  

 
Tab. 1 Výskyt definičných znakov pri definovaní pojmu terorizmus 

Násilie a sila  83,5 % 

Politicky motivované násilie  65 % 

Strach a teror 51 % 

Hrozba 47 % 

Psychické dôsledky 41,5 % 
 

Keď sa Schmid neskôr zamýšľal nad otázkou definície terorizmu vychádzal 
z toho, že terorizmus je súčasťou všeobecnejšieho pojmu politické násilie. Hľa-
dal predovšetkým odpoveď, čo zahrňuje, aké faktory a definičné znaky pojmu 
politické násilie sa najčastejšie vyskytujú, alebo skôr ktoré typy násilia majú 
väčší alebo menší podiel na pojme terorizmus. 

Všeobecné povedomie o terorizme vedie k jeho spájaniu so zločinom, s ná-
silím, politickou vraždou, alebo s určitou ideológiou a politickým systémom.  
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že pod tlakom tohto všeobecného nazerania 
na terorizmus sa zväčšuje počet zahrňovaných definičných znakov, čo vychá-
dza z nutnosti upresniť pojem terorizmus vo vzťahu k iným formám násilia, 
spojenými s negatívnym posudzovaním správania sa ľudí. Alex P. Schmid na 
základe zhodnotenia 109 definícií terorizmu určil dvadsaťdva pojmov, ktoré 
sa v súvislosti s ním vyskytujú a vypočítal aj ich frekvenciu. Takýto prístup 
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vyvolal veľa kritických hlasov, pretože sa znovu ukázalo, že v nekončiacich 
diskusiách o terorizme ani Schmidom spomínaný počet definičných znakov 
sa nestal všeobecne prijateľným a z hľadiska presnosti definície sa ukázal 
ako nedostatočný. 

 
Tab. 2 Prehľad výskytu typov politického násilia v definíciách terorizmu 

Typy násilia Výskyt v pojme terorizmus 

Branie rukojemníkov 80 % 

Vražda  75 % 

Bombové útoky  75 % 

Únosy  70 % 

Zastrašenie  70 % 

Mestská gerila  65 % 

Sabotáž  60 % 

Mučenie 45 % 

 
Iný prístup k definovaniu terorizmu je charakteristický zúžením počtu de-

finičných znakov a tým aj zväčšením ich významu pre charakteristiku najmä 
politického terorizmu. Najčastejšími definičnými znakmi sú: násilie, strach, 
obete a účelové ovplyvnenie správania – či už verejnosti alebo užších skupín 
obyvateľov, ktorí zaujímajú významné spoločenské postavenie, čo by v koneč-
nom dôsledku malo donútiť vládu k zmene politických postojov k určitým 
politickým záležitostiam (Hoffman, 1984: 181). Podstatným je teda využitie 
strachu, alebo zastrašenia na dosiahnutie politických cieľov.  

Preto niektorí odborníci zdôrazňujú vo vzťahu k pojmu terorizmus význam 
obetí, na ktoré je toto extrémne násilie zamerané. Tie totiž významne pomá-
hajú vytvárať atmosféru strachu a obáv. Keď ide o cielené teroristické útoky 
voči skupinám ľudí, organizáciám alebo jednotlivcom tak ich výber podlieha 
účelovým kritériám, ktoré zohľadňujú politický význam obetí, ich neobľúbe-
nosť alebo popularitu, ktorá môže byť prekážkou pre krátke alebo dlhodobé 
ciele teroristov. Pri úvahách nad týmto zameraním teroristickej činnosti kon-
štatuje Bruce Hoffman, že „terorizmus je cielená aktivita, ktorá smeruje k vy-
tvoreniu všeobecnej klímy strachu“ (in Schmid – Jongman, 2011). Toto je aj 
dôsledkom toho, že členovia skupiny, ktorí sa stali cieľovým objektom čin-
nosti teroristov stratili pocit bezpečia. Ten sa postupne rozšíri na celú skupinu 
a aj na iných obyvateľov, čím môže ovplyvniť verejnú mienku. Môže sa to pre-



 

2. TERORIZMUS A NESTABILITA REŽIMOV 

 17 

javiť vytvorením politického nátlaku na vládu, aby urobila ústupky teroristom 
v záujme bezpečnosti občanov. Takéto kroky však situáciu neriešia, ale naopak, 
vytvárajú priaznivejšie podmienky pre vystupňovanie nátlaku teroristov na 
členov vlády, čo vedie k zhoršeniu stavu vnútornej bezpečnosti.  

Nejasné je však či môžeme zahrnúť štátny terorizmus (zastrašovanie obyva-
teľstva) štátnym aparátom a terorizmus vychádzajúci z ozbrojeného boja, alebo 
povstania proti štátnej moci spoločne do pojmu terorizmus. Nejednoznačnosť 
je aj v možnosti odlíšenia terorizmu od bežných kriminálnych činov, od boja 
medzi súperiacimi skupinami a aj v odlíšení terorizmu od činov, ktoré pramenia 
z duševných porúch, duševných chorôb, ktoré sa prejavujú halucináciami, de-
zilúziou atď. (Schmid, 2011). To je vyjadrené aj v nejasnosti, v čom je podstata 
politického terorizmu, na rozdiel od iných typov terorizmu.  

V súčasnosti veľká časť teroristických organizácií pôsobí v rámci medzi-
národných sietí, alebo je s nimi v kontakte a získava od nich podporu, výcvik, 
výzbroj a financie. Pokus spresniť definíciu toho, čo možno považovať za me-
dzinárodný terorizmus vyvoláva viacero komplikácií. V prvom rade ide o vzťah 
medzi terorizmom, ktorý existuje v určitom regióne a teroristickou činnosťou, 
ktorá presahuje hranice štátov a regiónov a tým sa stáva nadregionálnou. V prí-
stupe k medzinárodnému terorizmu nie je jednoduché presne určiť definičné 
znaky medzinárodného terorizmu oproti iným, ktoré by nemali presiahnuť hra-
nice štátu alebo oblasti. Pri analýze foriem terorizmu a ich účinkov na užšie tzv. 
domáce, alebo vnútorné prostredie a na vonkajšie medzištátne alebo globálne, 
na vzájomné vzťahy a stabilitu v rámci medzinárodného spoločenstva štátov 
môžeme niektoré ich atribúty považovať za atribúty medzinárodného terorizmu. 
David L. Milbank (1976) sa pri formulovaní definície medzinárodného tero-
rizmu opieral o také definičné znaky, ako je hrozba alebo zastrašovanie násilím, 
vychádzajúce z činností určitých teroristických skupín, ktorých účinok sa pre-
náša cez hranice štátov a pôsobí na zvolené ciele teroristických skupín v medzi-
národnom prostredí. „Transnacionálny terorizmus je čin, ktorý bol uskutočnený 
v podstate autonómnymi neštátnymi aktérmi, či už mali, alebo nemali určitý 
stupeň podpory od sympatizujúcich štátov.“ Na základe uvedených skutočností 
možno povedať, že neexistuje „čistá“ forma medzinárodného terorizmu, preto-
že v rámci spoločenstva štátov ich vzájomne poprepájané vzťahy vytvárajú 
sieť, alebo aj inak povedané – medzinárodnopolitickú scénu, na ktorej sa preja-
vujú ich vnútorné – bilaterálne alebo multilaterálne – problémy. Pre niektoré 
štáty sa podpora terorizmu stáva nástrojom na realizáciu časti ich zahranično-
politického programu, alebo zabezpečenia existujúceho politického režimu.  
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Terorizmus a politické násilie 

Teror súvisí s obsahovým významom pojmov politické násilie, sila a kon-
flikt. Násilie môže byť definované ako „nezákonné využitie zastrašovania, 
ktorého chceným alebo nechceným dôsledkom môže byť smrť, zranenie alebo 
zastrašovanie osôb, zničenie alebo zhabanie ich majetku.“ (Wilkinson, 1977: 
32–33). Presne definovať násilie je zložité, lebo aj keď vyvoláva negatívny 
dojem, jeho využívanie na základe zákonne určených kompetencií je nevyhnut-
né na zabezpečenie stability a fungovania politického systému. V rámci štruk-
túry tohto systému je na jeho jednotlivých úrovniach zakomponované násilie, 
ktoré môžeme označiť ako štrukturálne. Keď sa aktualizuje, vtedy hovoríme 
o použití sily pri napĺňaní programu, za ktorý sú zodpovední politickí predsta-
vitelia štátu. Pokiaľ ide o demokratické politické systémy, rôzne hnutia, skupi-
ny a jednotlivci pôsobia na politickej scéne pri rešpektovaní určitých pravidiel. 
Prestúpenie zákonom daných právomocí z pozície štátnych orgánov súvisí so 
zneužívaním moci, čo môže najčastejšie nastať pri protiteroristických ope-
ráciách bezpečnostných orgánov a pri neutralizácii verejne demonštrovanej ne-
spokojnosti sociálno profesných, etnických, náboženských a vekových skupín 
obyvateľstva. 

Politické násilie sa klasifikuje aj na masové politické násilie a násilie ma-
lých skupín. Jednotlivé formy násilia v týchto základných skupinách sa zora-
ďujú podľa ich eskalácie od najnižšej úrovne po najvyššiu. V druhej základnej 
skupine sú tieto formy zoradené od prvého stupňa, ktorý zahrňuje útoky na 
jednotlivé osoby a vlastníctvo. V druhom stupni sú to vražedné útoky na určité 
osoby, tretí stupeň býva charakterizovaný ako ozbrojené zrážky politických 
skupín, do štvrtého stupňa je zaradený politický terorizmus, na piatom stupni 
sú to partizánske operácie miestnych skupín, šiesty stupeň predstavuje medzi-
národný terorizmus a v siedmom stupni sú hodnotené partizánske operácie  
a útoky proti iným štátom. 

Typológiu jednotlivých foriem násilia možno vypracovať aj na základe krité-
ria všeobecne vymedzeného účelu a cieľa, ktorý sa má dosiahnuť. Potom mô-
žeme hovoriť o násilí pri konfrontácii skupín, ktorými môžu byť skupiny ná-
rodnostné, náboženské, sociálno-profesionálne, alebo záujmové. Ďalším typom 
je protestné násilie, prostredníctvom ktorého protestujú skupiny ľudí, napríklad 
proti vládnej politike, ktorá má podľa nich negatívny dosah na ich situáciu 
a postavenie. Potom to môže byť typ tzv. pretoriánskeho násilia, v rámci kto-
rého štátne orgány využívajú na zastrašenie, alebo fyzickú likvidáciu opozície, 
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ktorá ohrozuje stabilitu vládnucej elity, rôzne formy polovojenských oddielov, 
úderných skupín a kománd. Takými sú aj eskadry smrti, ktoré môžu bez for-
málneho obmedzenia používať taktiku gerilových a teroristických útokov, pri-
čom sa nemusia zodpovedať zo svojej činnosti a vláda ich môže aj formálne 
kritizovať. 

Ďalším typom môže byť násilie vo forme ozbrojeného odboja, alebo rôz-
nych hnutí odporu proti autorite vlády a politického zriadenia – obyčajne v tom 
prípade, keď jeho základné princípy a normy rozhodujúcim spôsobom ovplyv-
ňujú záujmy úzkej skupiny ľudí. Nasleduje typ teroristického násilia, ktorý 
môže byť definovaný ako systematické využívanie vrážd a mučenia alebo hro-
zieb vraždením a ničením na zastrašenie obetí v súlade s cieľmi teroristov. Ďa-
lej sa v takejto typológii uvádza revolučné, kontrarevolučné násilie a napokon 
vojna (Wilkinson, 1977: 32–33). 

Dôležitou súčasťou charakteristiky terorizmu ako jednej z foriem násilia je 
to, že má aj symbolický charakter. Prejavuje sa to už vo výbere obetí teroris-
tického násilia, čo Thorntona (1964: 73) viedlo ku konštatovaniu, že „teror je 
symbolický akt.“ Teroristická činnosť je však zameraná aj na potrestanie urči-
tých ľudí a prostredníctvom nich tiež inštitúcií politického systému, ktorý chcú 
teroristi revolučne zmeniť, to znamená, že existujúci systém chcú rozložiť. 
Preto je dôležitá takisto trestajúca funkcia terorizmu prostredníctvom cieleného 
násilia na určitého jednotlivca alebo skupinu ľudí.  

Pre terorizmus nie sú primárne vražedné akty, ale posolstvo, ktoré sa ich 
prostredníctvom odovzdáva verejnosti a mocenskej elite štátu. Základným 
cieľom je šíriť paniku, zastrašovať obyvateľov a narušiť rozhodovací proces 
predstaviteľov štátnej správy. „Oveľa dôležitejší ako účinok počtu obetí tero-
ristického činu je sekundárny účinok, psychologická dimenzia teroristického 
aktu, lebo hlavným cieľom terorizmu je terorizovať cieľové publikum – civilné 
obyvateľstvo, policajných úradníkov, vládne orgány, vyvolávať neistotu a na-
pätie. Terorizmus zameriava svoju pozornosť na teror ako stav mysle. Ak je 
cieľová populácia náchylná k panike a zmätku, je dosiahnutý požadovaný psy-
chický účinok“ (Mikšík, 2005: 210–219). 

V analýze teroristickej činnosti má dôležité miesto charakteristika spôsobu 
a zamerania vrážd. Ide najmä o zvolené ciele teroristických aktov, s ktorými 
je úzko zviazaná aj politická vražda, verejnosťou často vnímaná ako úkladná 
vražda. Tu sa vynára problém, ako charakterizovať rozdiel medzi teroristickými 
útokmi proti zvoleným cieľom, ktoré znamenajú aj vraždenie úkladnou vraždou. 
Franklin L. Ford (1985: 2) definoval úkladnú vraždu ako „úmyselné zabitie 
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vybranej obete, alebo skupiny obetí z dôvodov, ktoré súvisia s jej verejným vý-
znamom a s politickými cieľmi, ktoré majú byť týmto vraždením dosiahnuté.“ 
Výber obetí za cieľ násilia je mnohými pozorovateľmi, počnúc svedkami tohto 
násilného činu, považovaný za nenormálny vzhľadom na jeho krutosť, dobu, 
kedy sa uskutočnil (napr. obdobie mieru) miesto (nie bojové pole), alebo ne-
rešpektovanie pravidiel súboja, prijatých v konvenčnom boji. Úroveň násilia 
vytvára pozorné obecenstvo, sledujúce obete teroru; časť tohto obecenstva 
môže byť vzápätí hlavným objektom manipulácie. Účelom tejto nepriamej 
metódy boja je znehybniť cieľ teroru, spôsobiť jeho dezorientáciu a donútiť 
vládu alebo verejnú mienku, aby zmenili postoje, či správanie v prospech krát-
kodobých alebo dlhodobých záujmov tých, ktorí používajú túto metódu boja 
(Schmid, 2011). 

Pri teroristickom vraždení často ide o pokus dosiahnuť želaný efekt neohra-
ničeným zabíjaním s čo najväčším počtom náhodných obetí. Na druhej strane, 
pokiaľ ide o únos vytypovanej obete, jej detí, alebo niekoho z príbuzných ich 
vražda počas zajatia by mohla spĺňať charakteristiky úkladnej vraždy. Mnoho-
krát však ide o únos s cieľom dosiahnuť čo najvyššie výkupné za prepustenie 
obete. Pritom vražda v takomto prípade nemusí byť úkladnou, t.j. úmyselnou 
a pripravovanou. Určité splývanie medzi realizáciou politických cieľov pomo-
cou plánovaných a pripravovaných vrážd a teroristickým násilím nastáva  
v prípade oslabenia policajnej kontroly a kontroly iných mocenských zložiek, 
čo umožňuje realizovať celú sériu politických vrážd. Tak sa dosahujú efekty, 
ktoré tvoria podstatu terorizmu, ktorou je rozširovanie psychózy strachu a za-
strašovania. Preto niektorí odborníci na terorizmus pri jeho definovaní zdôraz-
ňujú skôr jeho psychologické účinky a symboliku.  

Zámerom systematického vraždenia v rámci uskutočňovania teroristických 
akcií je aj zaslanie odkazu o slabosti, nepripravenosti a zastrašenie tých ľudí, 
ktorí sú v úzkom kontakte s vládnou mocou. Strach a zastrašenie ako sprievod-
ný jav teroristických akcií je dôležitým prvkom činnosti rôznych radikálnych 
politických hnutí, ktorých zámerom je nastolenie politického režimu, zabezpe-
čujúceho podľa ich predstáv sociálnu spravodlivosť. Klasickým sa stalo kon-
štatovanie L. Trockého (1974: 3–4) k vzťahu medzi revolúciou, terorom a voj-
nou, keď hovorí, že „víťazná vojna, všeobecne povedané, ničí len bezvýznamnú 
časť porazenej armády tým, že zastrašuje jej zvyšok a podlamuje jej odhodlanie. 
Revolúcia pracuje rovnakým spôsobom, zabíja jednotlivcov a zastrašuje tisíce. 
V tomto zmysle sa červený teror nelíši od ozbrojenej vzbury, ktorej je priamym 
pokračovateľom.“ Terorizmus môžeme rozdeliť do troch základných skupín, 
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ktoré sa dajú ešte vnútorne diferencovať. Medzi ne patrí politický terorizmus, 
kriminálny terorizmus a terorizmus deviantný. 

Terorizmus a asymetrický typ konfliktu 

Terorizmus, taktika teroristických operácií, použitie ľahkých zbraní a vý-
bušnín sa zaraďuje do asymetrického typu konfliktu, kde sa tá strana konfliktu, 
ktorá disponuje slabším vojenským potenciálom snaží disproporciu medzi 
svojimi možnosťami a možnosťami druhej strany ovplyvnenými kvalitatívne 
aj kvantitatívne väčším vojenským potenciálom eliminovať gerilovo-teroris-
tickým spôsobom vedenia operácií. V asymetrickom spôsobe vedenia boja, 
ktorý uprednostňovali slabší sa zásadným spôsobom zmenila povaha vojny  
a boja o politickú moc (Schubert, 2003: 113). 

Podstata zmeny spočívala v prispôsobení gerilových operácií tak, aby v nich 
mali významné miesto teroristické akcie, zamerané aj na civilistov, zamestnan-
cov štátnej správy, využitie útokov prepadových kománd v centrách politickej 
a hospodárskej moci v prostredí veľkomiest, do ktorých sa neskôr gerilové 
útvary dostali po úspešnom boji v podmienkach partizánskej vojny na vidieku  
a v oblastiach v ktorých bola tradične oslabená kontrola zo strany vládnej moci. 
Svojim politickým cieľom prispôsobili aj výber osôb, skupín ľudí a dôležitých 
objektov infraštruktúry, ktoré mali byť útokmi zničené.  

Gerilové a teroristické operácie podľa niektorých teoretikov ovplyvňujú tiež 
základný charakter bojov v súčasnosti. Podľa nich je pre tieto boje charakteris-
tický vysoký podiel taktiky nekonvenčných bojov a zmenšená horizontálna 
centralizácia veliacich príkazov. Znamená to zvýšený podiel samostatnosti  
v rozhodovaní na najnižšej úrovni vojenských jednotiek. Teroristické skupiny 
vo svojej činnosti využívajú čoraz viac moderné informačné a komunikačné 
technológie ako je internet, mobilný telefón, elektronickú poštu. Táto skutoč-
nosť má zásadný vplyv na vytváranie sietí teroristických buniek. Základnou 
motiváciou takto organizovaných teroristov je konkrétna ideológia, presnejšie 
povedané jej účelové využitie na delegitimizáciu protivníka a na legitimizáciu 
akýchkoľvek spôsobov, aj tých najbrutálnejších, na jeho likvidáciu. Znamená 
to aj faktické nerozlišovanie medzi vojenskými a civilnými cieľmi.  

Brutalita činnosti teroristických organizácií je i posolstvom do vlastných 
radov, najmä v dobe, keď ide o ohrozenie existencie skupiny ľuďmi, ktorí ju 
chcú opustiť a skončiť s touto činnosťou, alebo ide o nesúhlas časti členstva 
skupiny s politikou a taktikou, ktorú presadzuje jej vedenie. Tieto rozpory môžu 
aj napriek zastrašovacím snahám vedenia vyústiť buď do jej celkového rozpa-
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du, alebo do osamostatnenia frakcie, ktorá vytvorí novú skupinu. Keď sa nie-
ktorá z teroristických skupín prihlási k zodpovednosti za niektoré udalosti, 
nemusí to znamenať, že toto prihlásenie je dôveryhodné. Mnohokrát ide len  
o snahu vedenia skupiny zviditeľniť sa pomocou masmédií, pričom prihlásenie 
sa k zodpovednosti za akcie má vyvolať klamný dojem o vysokej aktivite sku-
piny.  

Systematické terorizovanie obyvateľstva určitého regiónu, alebo na určitom 
území je zámerné a jeho cieľom je vo vzťahu k oslabenej štátnej moci dosiahnuť 
taký stav, že ústredné orgány štátu nie sú schopné kontrolovať takýto región, 
čím sa vytvára pre teroristické organizácie bezpečné územie, kde majú svoje 
výcvikové tábory a centrálne logistické zabezpečenie: „Terorizovanie obyva-
teľstva na veľkých územných celkoch je záležitosťou cieľavedomého a syste-
maticky realizovaného násilia teroristickými organizáciami a ich skupinami, 
usilujúcimi sa tieto územia fakticky ovládnuť“ (Mikšík, 2005). Na realizáciu 
tohto cieľa využívajú teroristi rôzne spôsoby útokov, ktoré sú zamerané na 
vraždenie reprezentantov štátnej správy na danom území, prepady a ničenie in-
fraštruktúry spôsobom, v ktorom je kombinovaná taktika partizánskych útokov 
s teroristickou taktikou. Využívajú sa bombové útoky spôsobom odpaľovania 
výbušnín na diaľku, alebo aj samovražedné bombové atentáty.  

V súčasnosti pri prevažnej väčšine teroristických útokov dochádza ku kom-
binácii taktiky partizánskej vojny s teroristickými útokmi. Aj napriek tomu ne-
môžeme stotožňovať terorizmus a gerilu s vojnou alebo partizánskou taktikou 
vedenia boja: „Ak má vojna svoje pravidlá a neprípustné „tabu“ pre zabíjanie 
a zaobchádzanie so zajatcami ...terorizmus ignoruje akékoľvek obmedzenia, 
nemá morálne zábrany a je ochotný využiť akékoľvek aktivity, ktoré vyvolajú 
značnú pozornosť a publicitu a budú viesť k dosiahnutiu žiaduceho výsledku“ 
(Mikšík, 2005). 

Terorizmus a partizánska vojna majú viacero spoločných charakteristík, ale 
aj napriek tomu je treba ich odlíšiť. Mnohí predstavitelia členských štátov 
OSN sú opačného názoru, keď tvrdia, že terorizmus je spôsobovaný sociálnou 
a politickou nespravodlivosťou a teroristov treba charakterizovať ako bojov-
níkov za sociálnu spravodlivosť a slobodu. Pritom využívanie takých nástrojov 
politického terorizmu, akými sú vraždy, únosy alebo odpaľovanie časovaných 
bômb, ukrytých v osobných automobiloch vrátane samovražedných atentátov, 
pri ktorých atentátnici odpaľujú nálož na vlastnom tele, je zaraďované do jed-
nej roviny s využívaním zbraňových systémov armád. Pritom však zástancovia 
týchto názorov tvrdia, že atentátnici používajú samovražedné atentáty len preto, 
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že sú chudobní, a preto nemajú k dispozícii nič iné, len vlastné telo. Takáto 
charakteristika členov teroristických skupín a ich obhajcov smeruje k tomu, že 
sami seba vnímajú (a toto vnímanie sa snažia vnútiť aj iným) ako partizánskych 
bojovníkov, alebo ako klasických vojakov v boji za slobodu vlastného etnika, 
náboženskej skupiny, alebo vojakov bojujúcich za oslobodenie spod okupácie 
cudzej mocnosti. Toto zmazávanie rozdielov medzi terorizmom a partizánskou 
vojnou je skôr výsledkom politickej objednávky. V praxi to len znovu potvr-
dzuje nutnosť tieto dva pojmy odlíšiť. Fritz Rene Allemann (1980: 185) k tomu-
to problému poznamenal, že nerozlišovať medzi gerilou a terorizmom, najmä 
pokiaľ ide o mestskú gerilu, je „sémantickým trikom, namiereným nielen na 
to, aby boli uznávaní ako bojujúca strana, ale tiež na maskovanie kriminálnej 
povahy svojich metód.“  

Pri podrobnejšom vymedzení odlišností medzi partizánskou a teroristickou 
činnosťou uviedol niektoré odlišujúce definičné znaky: gerilou sú predovšet-
kým militanti bojujúci proti ozbrojenému protivníkovi (oficiálnej armáde  
a polícii), aj keď to robia nekonvenčnými prostriedkami. Na druhej strane, te-
roristický útok v podstate smeruje proti civilným cieľom a osobám, ktoré nie 
sú vôbec zapletené do aktuálneho konfliktu, ako sú napríklad rukojemníci. 
Partizánsky boj nie je nič iné ako rozšírenie klasického boja; na druhej strane 
terorizmus znamená negovanie akéhokoľvek pojmu „boj“ (Alleman, 1980: 
185). Oficiálne stanoviská k problematike definícií partizánskej vojny vychá-
dzajú z toho, že partizánsky boj sa všeobecne definuje ako „vojenské a polo-
vojenské operácie nepravidelnými, prevažne domácimi silami, uskutočňované 
na nepriateľom obsadenom, alebo nepriateľskom území“ (Dictionary of Milita-
ry and Associated Terms, 1984: 164).  

Pri konkrétnych akciách partizánskych alebo teroristických skupín často 
splýva partizánsky boj s teroristickými aktmi proti inštitúciám, konkrétnym 
osobám a štátnemu alebo súkromnému majetku. Zastrašujúci efekt teroru vy-
užívajú aj mocenské orgány štátu pri potláčaní alebo eliminácii teroristických 
skupín. Toto si často vyžaduje prijať množstvo špecifických opatrení, ktorými 
sa posilňuje kontrola obyvateľov politickou mocou. Štátny terorizmus obrátený 
do vnútra spoločnosti v autokratických režimoch alebo totalitných diktatúrach 
zastrašuje celú spoločnosť a na udržiavanie dôveryhodnosti a efektívnosti za-
strašovania treba neustále vytvárať pocit ohrozenia, či už zvnútra spoločnosti, 
alebo mimo hraníc štátu, pretože za týchto podmienok sa najlepšie zabezpečuje 
stabilita takéhoto režimu. 
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Motivácie a príčiny terorizmu 

Rozhodnutie jednotlivcov a skupín zapojiť sa do teroristickej činnosti je 
výsledkom spolupôsobenia viacerých udalostí a situácií, pričom nie každá má 
pre spomínané rozhodnutie rovnakú dôležitosť. Multidimenziálnosť tejto prob-
lematiky spôsobuje, že aj zdanlivo nevyvrátiteľne a logicky pôsobiace príčiny 
zoradené do pokusu o definíciu, alebo aspoň o presnejšiu charakteristiku, sú 
predsa len zjednodušením. Potvrdzuje to tiež stanovisko známeho odborníka 
na terorizmus Teda Gurra (1970: 3–4), keď povedal, že „bieda, frustrácia, 
smútok a zúfalstvo, ktoré vedú k terorizmu, majú mnoho príčin v medziná-
rodnej politickej, ekonomickej a sociálnej situácii a v situácii jednotlivých 
štátov, ktoré vplývajú na teroristu, ako aj v jeho osobných podmienkach. Pres-
nú reťaz príčin príslušných činov nemožno zistiť s vedeckou presnosťou.“  

Mnohí autori používajú psychologické termíny ako frustrácia a zúfalstvo, 
pričom sa v psychologizujúcom prístupe k hľadaniu príčin teroristického sprá-
vania uplatňuje takisto teória rakúskeho psychiatra A. Mitcherlicha, ktorá zdô-
vodňuje, že frustrácia je spúšťačom agresie. Viacerí psychológovia a odborníci 
v spoločenských vedách vychádzali z uznávania spätnej väzby medzi agresiou 
a frustráciou, ktorej podstatou je, že agresia je vždy dôsledkom frustrácie, alebo 
z toho odvodené tvrdenie, že „výskyt agresívneho správania vždy predpokladá 
existenciu frustrácie a naopak, že existencia frustrácie vždy vedie k niektorej 
forme agresie“ (Dollard, 1980: 21). Pri osvojení si týchto názorov Gurr (1970) 
vo svojom psychologizujúcom pohľade na príčiny vzniku terorizmu urobil ur-
čité zmeny, keď agresiu stotožňuje s politickým násilím. Frustračná agresia je 
pre neho rovnako prejavom správania jednotlivca, ako aj skupiny alebo kolek-
tívu ľudí. Proti spomínanej téze frustračnej agresie, ktorú prevzali niektorí 
odborníci spoločenských vied a aplikovali ju v podmienkach svojho vedného 
odboru sa však ozvali aj kritické hlasy. Jedným z nich je i Lee Seechrest, ktorý 
otvorene kriticky hovorí o tom, že „je udivujúce, koľko ľudí v politickej vede, 
sociológii, antropológii si privlastnilo hypotézu frustračnej agresie pre vlastné 
použitie bez toho, aby si uvedomili jej nespoľahlivý status v psychológii“ (in 
Stohl, 1976). 

Väčšina teoretikov terorizmu sa tak v súčasnosti vyrovnáva s komplexnos-
ťou a variáciami v praktickom uchopení a možnostiach zovšeobecňovania jed-
notlivých príčin terorizmu. Jedným zo spôsobov ako tento problém vyriešiť je 
ich kategorizácia na základe vysvetľujúceho potenciálu. To znamená zadefi-
novanie motivácií od najvšeobecnejších po partikulárne, pričom je nutné mať 
na pamäti aj samotný kontext štátu, v ktorom teroristické zoskupenia pôsobia. 
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Je rozdiel medzi motiváciami baskických študentov, ktorí sa zapájajú do sku-
piny ETA, čečenských „čiernych vdov“, samovražedných atentátnikov zo 
skupiny Tamilských tigrov (LTTE), alebo blízkovýchodnej mládeže, ktorá sa 
zapája do teroristických skupín majúcich vysoko špecifické ciele (napríklad 
oslobodenie Palestíny), až po širšie koncipované ciele salafistických džihádis-
tických skupín v Iraku, Sudáne a mnohých iných krajinách. Navyše samotné 
faktory, ktoré vplývajú na rozhodnutie o vykonaní teroristického útoku majú 
často rôznu prioritu a dôležitosť. Svoju rolu zohráva napríklad socio-ekono-
mický status, vek, vzdelanie teroristov, ich relatívna deprivácia, náboženské 
presvedčenie, chudoba. Politické, alebo ideologické zdroje domáceho teroriz-
mu môžu byť tiež rôzne, od národného, etnického a náboženského zápasu cez 
separatizmus, nezhody súvisiace s politickým vládnutím, alebo anti koloniálnu 
revoltu (Burgoon, 2006: 178). 

Terorizmus je namierený primárne voči vládam s úmyslom prinútiť ich 
k politickej zmene v zmysle ideológie daného teroristického hnutia, využíva-
júc vopred pripravený násilný akt, alebo jeho hrozbu na odkomunikovanie 
politických cieľov (Crenshaw, 1981). Nakoľko sa terorizmus vyskytuje v roz-
vinutých demokratických štátoch i v autokraciách; v režimoch vo fáze tranzície 
aj po jej ukončení; v ekonomicky vyspelých aj v najchudobnejších štátoch, je 
evidentné, že pri hľadaní motivácií k takýmto činom narazíme na množstvo 
príčin, nakoľko existuje tiež množstvo typov terorizmu (Miller, 2006). Vo vše-
obecnosti sa akademická obec zameriava na partikulárne motivácie, úspešných 
prípadov premostenia všetkých úrovní analýzy môžeme identifikovať iba nie-
koľko (viď Crenshaw, 1981). 

Dôležité sú primárne tri úrovne explanácie: 
1. Štrukturálne predpoklady terorizmu: ide o situačné premenné, napríklad 

ekonomické, sociálne, kultúrne a politické prostredie a jeho vplyv na vznik 
terorizmu. 

2. Organizačné predpoklady terorizmu: je to úroveň štruktúr organizujúcich  
a usmerňujúcich násilie; stratégie teroristických organizácií majú totiž sil-
ný vplyv v oblasti náboru a najmä usmerňovania diskurzu o teroristických 
cieľoch a taktikách, ktoré spätne ovplyvňujú tak jedincov, ako aj celkový 
systém; táto úroveň bola zväčša analyzovaná v súvislosti s teóriou racionál-
nej voľby a kalkuláciou a optimalizáciou ziskov a strát. 

3. Individuálne predpoklady terorizmu: vysvetlenie z pohľadu socio-psycho-
logického profilu členov teroristických organizácií, táto úroveň sa venuje 
individuálnej participácii, problému odhalenia „teroristickej osobnosti“ a spô-
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sobu ako aktéri (teroristi, obete, publikum) ovplyvňujú prevedenie teroris-
tických aktov (Ross, 1993). 
Dávať do súvislosti individuálnu a organizačnú úroveň analýzy s ekonomic-

kým, politickým, historickým, kultúrnym, náboženským a ekonomickým kon-
textom má zmysel, nakoľko jedinci a organizácie nepôsobia vo vákuu, ale sú 
ovplyvnení širším prostredím. Z tohto dôvodu je dôležité nájsť spôsob, akým 
sa tieto podmienky transformujú na ostatné dve úrovne. Tiež samotná odpoveď 
štátu na teroristický útok istým spôsobom transformuje názory a vnímanie 
cieľov teroristov v spoločnosti, na štrukturálnej úrovni, čo spätne ovplyvňuje 
preferencie a motivácie na organizačnej aj individuálnej úrovni. 

Prezentovaná štruktúra má však takisto svoje špecifiká. Toto rozdelenie má 
skôr orientačný charakter, nakoľko jednotlivé úrovne nemajú rovnako silné, 
respektíve rovnako priame prepojenie na vznik terorizmu. Po prvé, existuje 
výrazný rozdiel medzi predpokladmi (či už umožňujúcimi podmienkami ale-
bo prispievajúcimi podmienkami), urýchlovačmi (akcelerátormi) a priamymi 
spúšťačmi (katalyzátormi), ktoré priamo naštartujú výskyt terorizmu (Crenshaw, 
1981). 

Umožňujúce podmienky sa dajú zväčša nájsť na makroštrukturálnej úrovni. 
Demografické rozdiely, vplyv globalizácie, rapídna modernizácia, individua-
lizmus, vykorenenie, atomizácia spoločnosti, relatívna deprivácia a veľké tried-
ne rozdiely sú procesy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí zásadným spôsobom. Ne-
gatíva vyplývajúce z týchto javov si však v rámci každodenného života ľudia 
nemusia kognitívne uvedomovať. Môžu sa ale prepracovať do slovníka tero-
ristického hnutia a vyzdvihovaním týchto javov a ich súvisu so zlyhaním vlády, 
respektíve spoločnosti, mobilizujú všeobecnú nespokojnosť. Pociťovaná krivda 
z nerovného delenia príjmov a iné štrukturálne predpoklady môžu tak moti-
vovať samotných teroristov na individuálnej úrovni. Tieto motivujúce príčiny 
možno charakterizovať ako nespokojnosť na osobnej úrovni, ktorá ľudí moti-
vuje konať. Ideológovia a politickí lídri sú schopní premostiť nespokojnosť zo 
štrukturálnej úrovne až do úrovne osobných motivácií. Tieto totiž často fun-
gujú aj ako symptómy hlbších problémov spoločnosti. Navyše pomocou 
nich ideológie a ideológovia vysvetľujú „ako veci naozaj sú“ a presviedčajú 
k akcii.  

Akcelerátory vytvárajú možnosti pre vznik terorizmu, uľahčujú ho, ale nie 
sú primárnymi príčinami. Ako príklad možno uviesť moderné médiá, dopravu, 
zbraňové technológie, slabú kontrolu zo strany štátu. Priame spúšťače sú zväč-
ša konkrétne politické udalosti, katastrofy alebo aktivity oponenta, v tomto 
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prípade štátu, dominantnej etnickej skupiny, iného štátu a podobne. Tieto fakto-
ry sú najmenej predvídateľné. Tá istá politika totiž nemusí mať v rôznych štá-
toch a časových obdobiach rovnaký efekt. Napríklad nadmerné použitie sily 
štátu voči protestujúcim, vnímané ako nespravodlivé a neakceptovateľné, môže 
zapríčiniť náhly výbuch teroristického násilia, alebo utlmí vášne protestujú-
cich. Ide teda o extrémne politické javy, ktoré inšpirujú ľudí k odvete (Bjorgo, 
2005: 4). 

Štrukturálne predpoklady terorizmu 

Štrukturálne predpoklady môžu najmä v menej rozvinutých krajinách s náh-
lymi a pomerne drastickými spoločenskými zmenami ovplyvniť nárast tero-
ristickej aktivity. Dynamika týchto zmien je urýchlená pomocou procesov 
spojených s globalizáciou v posledných desaťročiach a tiež modernizáciou  
v konkrétnych štátoch. Moderné technológie ovplyvňujú terorizmus tým, že 
poskytujú hnutiam nové sofistikované prostriedky. Príkladom môže byť uná-
šanie lietadiel, používanie sofistikovaných výbušnín, chemických zbraní, vyso-
ká úroveň komunikácie teroristov s médiami, uľahčenie dopravy, vyššia miera 
gramotnosti a informovanosti obyvateľstva, na ktorej teroristické skupiny sta-
vajú. Politická mobilizácia je totiž dôležitá podmienka pre efektívnosť teroriz-
mu (Ross, 1993: 322). V modernizovaných spoločnostiach vo fáze prechodu, 
terorizmus vychádza z nestability a nepokojov, ktoré sú pre tieto spoločnosti 
symptomatické. Ako poukázal Huntington (1968), ak nie je sociálna mobili-
zácia, charakteristická pre modernizujúce sa spoločnosti, vyvážená silnou in-
štitucionalizáciou a možnosťami participácie, výsledkom je politický úpadok. 
V tomto prípade aj vo forme terorizmu. 

Ďalšou štrukturálnou podmienkou je geografická koncentrácia, respektíve 
urbanizácia. Nadmerná koncentrácia obyvateľstva v mestách ponúka na roz-
diel od tradičného vidieckeho spôsobu života množstvo príležitostí – jednoduch-
šia komunikácia teroristických skupín, mobilita, uľahčenie náboru spolitizo-
vaných, nespokojných a vykorenených obyvateľov, ľahší prístup k médiám, 
množstvo cieľov, anonymitu, viac ekonomických zdrojov (v kombinácii s ma-
lou či strednou kriminalitou) a veľké publikum (Crenshaw, 1981, Grabosky, 
1979, Ross, 1993). Navyše mestské siete podporujú nárast ekonomických oča-
kávaní, ktoré daný systém nedokáže efektívne napĺňať.  

Dôležitou štrukturálnou podmienkou sú aj frustrácie obyvateľstva pramenia-
ce z diskriminácie. Ide o konkrétnu nespokojnosť v identifikovateľnej skupi-
ne obyvateľstva, ako napríklad etnické menšiny, ktoré pociťujú diskrimináciu 
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zo strany väčšiny. Musí existovať pocit, že dané status quo je nezaslúžené, 
nespravodlivé a že vláda, alebo konkrétne skupiny sú za ňu zodpovedné (Cren-
shaw, 1981). Nespokojnosť môže tak byť namierená na jednotlivcov, skupiny, 
socio-ekonomické triedy, rasy a etniká, vo verejnej aj súkromnej sfére. Za 
normálnych okolností sa vytvoria nátlakové skupiny, sociálne hnutia, politické 
strany, v extrémnych prípadoch však vedú až ku vzniku teroristických skupín 
(Ross, 1993: 326).  

Frustrácie možno rozdeliť do šiestich kategórií: legálne, etnické a rasové, 
ekonomické, sociálne, náboženské a politické. Legálne frustrácie pramenia  
z obmedzených občianskych slobôd, zákazu politických strán, cenzúry a pro-
titeroristických zákonov (Ross, 1993). Etnické a rasové frustrácie sú zväčša 
výsledkom diskriminácie menšín v krajine, či už zo strany štátu, alebo neštát-
nych aktérov. Etnická a najmä náboženská frakcionalizácia sú podľa Goldstei-
na (2005) jednou z hlavných príčin motivujúcich terorizmus. Piazza (2011) 
podobne prichádza so záverom, že skôr než ekonomické ukazovatele, je tero-
rizmus motivovaný prítomnosťou socio-kultúrnych štiepení, veľkosťou oby-
vateľstva predmetnej krajiny, etnicko-náboženskou diverzitou a represiou zo 
strany štátu. Diskriminácia menšín, ktorá je často kombináciou diskriminácie 
na pracovnom trhu, v zdravotníctve, vzdelávaní a sociálnych službách a cel-
kovom prístupe k ekonomickým možnostiam zvyšku populácie, je tak podľa 
Piazzu (2011: 341) prispievajúcou podmienkou terorizmu. 

Pri ekonomických frustráciách sa dodnes nepodarilo štatisticky potvrdiť 
priame prepojenie medzi chudobou, nízkym vzdelaním, výškou HDP krajiny, 
jeho rastom a terorizmom (Krueger – Laitin, 2003, Abadie 2004, Piazza, 2006, 
Post – Sprinzak – Denny, 2003). Berrebi (2007) skúmaním palestínskeho tero-
rizmu tiež nenachádza koreláciu medzi ekonomickými podmienkami a počtom 
teroristických útokov. Dekáda 1990 – 2000 totiž bola nadmieru poznačená 
teroristickými incidentmi v Izraeli, aj napriek tomu, že sa v tomto období zvy-
šovala zamestnanosť a ekonomická aktivita na okupovaných územiach. Súvis 
teroristických útokov tak autor vidí skôr v politickej dimenzii. Tieto štúdie 
analyzovali prevažne makroekonomické dáta a ich súvis s výskytom terorizmu. 
Na druhej strane Blombergova (2010) analýza ukázala, že terorizmus súvisí  
s ekonomickým cyklom krajiny. Ak sa krajina nachádza v období poklesu po 
dlhšom období konjunktúry, zvyšuje sa pravdepodobnosť teroristických akti-
vít (Blomberg et al., 2010). Tento fakt súvisí s tým, že segmenty spoločnosti 
vylúčené z ekonomickej aktivity považujú terorizmus za výhodnejšiu alterna-
tívu ako ekonomickú participáciu. Navyše, ako dokresľuje Mesquita (2005), 
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táto situácia zvyšuje počet vzdelaných potenciálnych teroristov z vyšších eko-
nomických vrstiev, ktorí sú pre teroristické organizácie kľúčoví.  

Druhým prístupom je sledovanie vplyvu ekonomických frustrácií na príkla-
de konkrétnych teroristov. Ako ukázala prelomová práca Kruegera a Malečko-
vej, založená na rozhovoroch s palestínskymi a izraelskými teroristami, drvivá 
väčšina z nich pochádza zo stredných vrstiev a majú vyššie ako priemerné 
vzdelanie oproti zvyšku populácie (Krueger – Malečková, 2003). Tento výsle-
dok je konzistentný s rozborom vzdelanostnej a ekonomickej úrovne prísluš-
níkov salafistických džihádistických skupín, ktorí vykazovali 71 percentný 
výskyt minimálne stredoškolského vzdelania (Sageman, 2004). V skutočnosti 
sú to teda skôr „...politické podmienky, dlhodobé pocity (či už vnímané alebo 
reálne) poníženia a frustrácie, ktoré majú len málo spoločné s ekonomikou“ 
(Krueger – Malečková, 2003: 1). Závery štúdie však nie je jednoduché zovše-
obecniť, nakoľko organizácie zámerne skôr vyberajú kvalitných kandidátov. 
Analýza uskutočňovateľov teroristických útokov nám tak nenaznačuje, aké je 
zloženie všetkých sympatizantov a členov (Mesquita, 2005).

Na druhej strane chudoba môže pôsobiť na výskyt a motivácie terorizmu 
nepriamo. Chudobné krajiny často slúžia ako útočisko teroristov. V chudob-
ných krajinách tiež dochádza k etnickým a náboženským konfliktom, ktoré 
spätne inšpirujú domáci terorizmus a priťahujú medzinárodné teroristické ele-
menty. Navyše, nakoľko lídri teroristických organizácii majú zväčša vyššie 
vzdelanie a ekonomický status ako zvyšok populácie, dokážu využívať celo-
spoločenskú nespokojnosť ekonomicky slabých vrstiev.  

Sociálne frustrácie sú ďalšou dôležitou kategóriou. Predchádzajúce výsku-
my (Lai, 2007, Burgoon, 2006, Li – Schaub, 2004) ukázali, že nerovnosť príj-
mov môže spôsobovať terorizmus. Goldstein (2005) naznačuje, že nemožnosť 
plnej participácie na ekonomike motivuje terorizmus podobne ako obmedzená 
participácia v politike. Zlá sociálna politika potláčania chudoby v ekonomicky 
slabších regiónoch môže mať navyše podľa Burgoona (2006) výrazný vplyv 
na vznik a mobilizáciu teroristických sietí. V mnohých regiónoch totiž ne-
schopnosť štátov v sociálnej oblasti nahrádzajú alternatívne náboženské siete, 
ktoré sa potenciálne stávajú regrutačnými kanálmi teroristov.  

Jednou z dominantných sociologických teórií vysvetľujúcich potenciál po-
litického násilia je teória relatívnej deprivácie (Gurr, 1970). Tá predpokladá, 
že ľudia rebelujú, keď si začnú uvedomovať rozdiel medzi ich očakávaniami, 
ktoré prostredie produkuje a ich reálnymi možnosťami. Avšak v praxi teore-
tici nenašli silnú koreláciu medzi relatívnou depriváciou a terorizmom (Abadie 
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2004, Piazza 2006). Z intuitívneho hľadiska, relatívna deprivácia nevysvetľuje, 
prečo niektorých tento pociťovaný stav dovedie do zapojenia sa do teroristickej 
organizácie a zvyšok populácie nie. Na druhej strane väčšina blízkovýchod-
ných teroristov, podobne ako ich ideologický mentor Sajjíd Qutb z Moslim-
ského Bratstva, strávila niekoľko rokov v západných krajinách, kde boli kon-
frontovaní s pocitmi odcudzenia, s nezamestnanosťou a diskrimináciou voči 
diaspóram. Tento faktor sa v posledných rokoch stáva omnoho aktuálnejšou 
príčinou zapojenia sa do teroristických aktivít, najmä v prípade Európy.  

Napokon aj zdanlivo socio-ekonomické frustrácie môžu byť dané kultúrnym 
pozadím danej spoločnosti. Napríklad v Palestíne, kde miestna kultúra výrazne 
stojí na úlohe muža ako živiteľa rodiny, dochádza k nárastu frustrácii vzhľa-
dom na 70 percentnú nezamestnanosť v Gaze a nízky hrubý domáci produkt, 
čo v kombinácii s vyššou ako priemernou vzdelanosťou spôsobuje nárast prav-
depodobnosti vzniku terorizmu. Avšak problémom takýchto prístupov je, že 
milióny ľudí žijú v podobnom frustrujúcom prostredí, napriek tomu sa neza-
poja do ozbrojeného boja. Navyše lídri teroristických organizácií nezriedka 
pochádzajú z vyšších stredných tried a nezdieľajú tak frustrácie bežného oby-
vateľstva. 

Omnoho častejšie však teroristi v súčasnosti argumentujú politickými požia-
davkami (Crenshaw, 1981). Politické frustrácie môžu mať súvis s autokratickou 
politikou štátu – sledovanie silovými zložkami, policajná brutalita, ignorácia 
opozičných požiadaviek, nerovný prístup k mediálnemu priestoru. Avšak tieto 
intuitívne predpoklady opäť komplikuje realita, nakoľko štatisticky sa teroriz-
mus častejšie vyskytuje v etablovaných demokraciách a je skôr netradičný pre 
autoritárne a totalitárne štáty. V tomto prípade však analytici pracujú primárne 
s medzinárodným terorizmom. Ak berieme do úvahy domáci terorizmus, nesta-
bilné, slabé vlády vytvárajú väčší predpoklad teroristických incidentov (Abadie, 
2006). Terorizmus sa usiluje skôr manipulovať politické postoje, ako poraziť 
politického oponenta (Crenshaw 1983: 2). Domáci terorizmus môže tak často 
pripomínať občiansku vojnu, ak ide o dlhodobú kampaň. V tomto smere môže 
ako príklad poslúžiť teroristická kampaň islamistov v Egypte 1992 – 1997 proti 
Mubarakovej vláde, kampaň sýrskeho Moslimského bratstva (1982) v Hame, 
alebo teroristické akty na oboch stranách počas Alžírskej občianskej vojny. 
Napokon, vyššiu pravdepodobnosť terorizmu by mali mať krajiny okupované, 
ako napríklad Palestína, avšak to nevysvetľuje neprítomnosť terorizmu v Ko-
sove, Tibete, alebo Kambodži.  
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Čo sa týka náboženských frustrácií, Abadie (2004) zistil, že napriek tomu, 
že súčasné náboženské teroristické útoky sú smrteľnejšie, na rozdiel od ľavi-
cových alebo pravicových teroristov v minulosti, neexistuje priame prepojenie 
medzi mierou náboženskej diverzity v krajine a celkovým počtom teroristic-
kých útokov v nej. Avšak dominancia jedného typu náboženskej doktríny (útoky 
Mudžahedín-e-Chalq v Iráne, obliehanie mešity v Mekke v reakcii na saudsko-
arabský režim), potláčanie náboženskej menšiny (šiíti v Libanone), nesúhlas so 
sekulárnym charakterom štátu a potreba jeho transformácie (egyptská Gama'a 
al-Islamíja), odpor voči okupačnej sile (palestínske hnutia), alebo potreba zjed-
notiť moslimské štáty do Islámskeho kalifátu a boj proti vplyvu Západu (al-
Káidá a iné džihádistické skupiny) sú len niektoré príklady motivácií vychá-
dzajúcich z náboženských frustrácií. Samozrejme, v minulých desaťročiach 
to boli aj kresťanské, sikhistické a budhistické hnutia. Ich slovník je do veľkej 
miery odlišný od predchádzajúcich typov frustrácií, avšak ideológie spomí-
naných hnutí ich často kombinujú aj s ekonomickými a politickými požiadav-
kami. 

Organizačné predpoklady terorizmu 

Na organizačné predpoklady terorizmu je možné nazerať z dvoch pohľadov 
– z pohľadu teórie racionálnej voľby a z pohľadu organizačnej teórie. Obe vý-
chodiská zdôrazňujú odlišnú logiku vzniku a fungovania terorizmu. Na jednej 
strane pokladanie terorizmu za racionálny systém umožňuje rozlišovať medzi 
radovým členstvom, regrutérmi, lídrom, spirituálnym lídrom a podobne. Všet-
ky tieto archetypy pritom majú rôzne strategické záujmy a schopnosti. Rado-
vý terorista vo väčšine prípadov nemá dostatočnú organizačnú, logistickú ka-
pacitu a zdroje ako lídri (Moghadam, 2006: 85). 

Teroristické organizácie fungujú podobne ako sociálne hnutia a politické 
organizácie, teda ako prostriedok organizovania a filtrovania všeobecnej nespo-
kojnosti do mobilizácie, v tomto prípade v prospech násilných aktivít (Piazza, 
2011: 341). Týmto spôsobom prekonávajú v demobilizovaných spoločnostiach 
problém kolektívnej akcie. Hlavným záujmom takýchto organizácií je potreba 
vlastného zachovania a dodržiavania ideologickej línie hnutia. Organizácie 
zvažujú, kedy sú možné nízke náklady na zásah cieľa a vysoká pravdepodob-
nosť úspechu útoku, vzhľadom na ich krátkodobé alebo dlhodobé ciele (Cren-
shaw, 1988). Podpora, ktorú hnutia dostávajú, môže byť vo forme financií, 
tréningu, predaja zbraní, výbušnín, zásoby nových regrútov, a najmä na úrovni 
ľudovej podpory (Ross, 1993). Podpora je však premenlivá a organizácie musia 



 

Jozef Klavec – Katarína Pevná 

 32

pružne reagovať na zmenu v štruktúre príležitostí. Napríklad dva roky pred  
a po podpísaní mierových dohôd z Osla, palestínski militanti zmiernili počet 
útokov, nakoľko si uvedomovali, že v tom čase verejná mienka bola naklonená 
mierovému riešeniu palestínsko-izraelského konfliktu.1  

Pravdepodobnosť vzniku terorizmu z pohľadu racionalistickej teórie ovplyv-
ňuje aj fakt, že tieto organizácie pôsobia v prostredí, ktoré by sa dalo prirovnať 
k trhu. Každá z organizácií sa totiž snaží v prostredí súťaže, rivality ďalších 
frakcií získať čo najväčší podiel aktivistov, sympatizantov a tým aj prostried-
kov na maximalizáciu svojich cieľov. Takýto boj o podiel na trhu (Bloom, 
2006) s cieľom získania politickej moci (Hoffman, 2006: 14–15) ovplyvňuje 
nárast teroristickej činnosti. Výsledkom tohto súperenia môže byť redukcia 
ich efektívnej sily (Lacqueur, 1999: 104), alebo nárast terorizmu. Organizácie 
budú totiž nútené prostredím demonštrovať svoju ochotu a odhodlanie bojovať 
za svoju vec (Ross, 1993). 

Prepojenie všetkých troch úrovní – štrukturálnej, organizačnej a individuál-
nej úrovne sa dá demonštrovať aj na princípe fungovania teroristických orga-
nizácií. Tie totiž z pohľadu jedinca musia prekonať jeho počiatočnú neochotu 
zabíjať nevinné obete. Teroristické organizácie racionalizujú zabíjanie nevin-
ných obetí pomocou tzv. delegitimizácie, teda poukázaním na to, že protivník 
nie je legitímny a tým pádom ho odľudšťujú (Crenshaw, 2000: 410). Na túto 
delegitimizáciu využívajú už vyššie spomínané frustrácie obyvateľstva a iden-
tifikáciu pôvodcu nespravodlivosti ako terča terorizmu. Z psychologicko-so-
ciologického pohľadu je dôležité, že lídri teroristických organizácií vyberajú 
najkvalitnejších kandidátov na plánované misie. Navyše sú schopní vyhľadá-
vať a formovať osobnosti ochotné zúčastniť sa na samovražedných misiách. 
Altruistická samovražda, ktorú zadefinoval Durkheim je často totiž výsledkom 
silnej sociálnej integrácie (Krueger – Laitin, 2008: 12). Tá pramení z organi-
začnej schopnosti izolovať jedincov, indoktrinovať ich smerom k vyššej misii 
(akcii, ktorá je rámcovaná ako služba Bohu, národu alebo inému cieľu) a vy-
tvoriť silné sociálne putá. Tento predpoklad dokazujú aj početné štúdie, kde 
napríklad uväznení teroristi z Hamásu a Hizballáhu zhodne konštatovali, že 
po vstupe do organizácie neboli schopní oddeliť osobné priority od priorít 
skupiny. Skupina sa tak stala ich zmyslom života. Dochádza tu ku fúzii organi-
začnej a osobnej identity (Post – Sprinzak – Denny, 2003: 176). 

                                                 
1 Pozri závery prieskumov verejnej mienky organizácie Palestinian Centre for Policy and 

Survey Research, dostupné na internete: <http://www.pcpsr.org/>. 
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Na druhej strane, organizačné teórie kritizujú prehnaný akcent na strategic-
kosť teroristických skupín a upozorňujú, že je to skôr vnútorná dynamika a nie 
kalkulácia vonkajších vplyvov, čo motivuje terorizmus. Napriek tomu, že pri-
márnym cieľom organizácie je jej prežitie, lídri zdôrazňujú potrebu vlastnej 
viditeľnosti. Navyše, noví členovia sú motivovaní vstúpiť do organizácie aj  
z iných ako ideologických dôvodov. Potreba patriť do skupiny, získať istý so-
ciálny status a reputáciu alebo materiálne zisky, pre seba či rodinu naznačuje, 
že organizácia získava hodnotu sama o sebe. Nevýhodou teórie racionálnej 
voľby oproti organizačnej teórii je, že nevysvetľuje, prečo iba menšina ľudí 
žijúca v rovnakých štrukturálnych podmienkach preferuje terorizmus (Victo-
roff, 2005: 17). Kým frustrácie sú zväčša trvácne, násilie nie je. To sa skôr vy-
skytuje cyklicky alebo sporadicky. Šikovnosť lídrov teroristických organizácií 
pri propagácii skupiny, pri poskytovaní výhod participácie, pri získavaní pro-
striedkov a pri odhadovaní slabosti vlády alebo potenciálnych konkurentov  
a tým zvyšovaní efektivity organizácie sú kľúčovými motiváciami terorizmu 
(Crenshaw, 1987). V posledných dekádach, s nástupom nového typu terorizmu 
sa zdá, že ciele teroristických organizácii sa stávajú čoraz nejasnejšími a nerea-
listickejšími. V kombinácii s omnoho brutálnejšími a nehumánnejšími útokmi 
je stále ťažšie hľadať racionalistickú logiku takéhoto terorizmu. 

V tomto smere sa tak do popredia dostávajú teórie zamerané na organizácie, 
organizačný život ako hodnotu a nie ako prostriedok k cieľu. Útoky Afrického 
Národného Kongresu ako stratégia zvrhnutia aparteidu v Južnej Afrike, násilie 
Hizballáhu v osemdesiatych rokoch, ktoré reálne viedlo k odchodu amerických, 
francúzskych a izraelských vojsk z Libanonu, kampane Irgunu proti britskej 
prítomnosti v Izraeli, alebo násilie organizácie IRA, ktoré malo za cieľ sa-
mostatnosť Írska sú príklady úspešných teroristických kampaní v minulosti. 
Súčasný terorizmus sa však javí omnoho menej napojený na konkrétny uskutoč-
niteľný cieľ. Ako argumentuje Lacquer (1999) nový terorizmus sa vyznačuje 
motiváciou transformovať svet. Vzhľadom na to, že často využívajú nábožen-
skú ideológiu, zúčtovateľnosť nechápu vo vzťahu k ľuďom, ale k Bohu alebo 
inej mystickej entite. Tým pádom sa aj samotné útoky zameriavajú na neobme-
dzené množstvo cieľov pomocou neobmedzených prostriedkov. Kým predtým 
terorizmus komunikoval určité posolstvo voči masám, v novodobom terorizme 
je okolo 69 percent útokov bez priznaných strojcov (Goldberg, 2009). Táto for-
ma anonymity je tak v ostrom protiklade k chápaniu terorizmu ako strategické-
ho. Organizačná štrukturúra sa tiež postupne výrazne mení smerom k efektív-
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nejšej organizácii formou rozptýlených buniek a nie centralizovaných skupín 
ako v minulosti. 

Individuálne predpoklady terorizmu 

Z intuitívneho pohľadu by mala osobnosť teroristu vykazovať znaky psy-
chických ochorení alebo deviácií. Tento predpoklad sa však nepodarilo roz-
siahlymi výskumami potvrdiť (Crenshaw, 1988). Navyše samotná psychológia 
nedokáže priniesť prelomovú analýzu, nakoľko ako sa javí, že najvýznamnej-
šia charakteristická vlastnosť teroristov je ich „obyčajnosť“ (Crenshaw, 1981; 
Post – Sprinzak – Denny, 2003). Sageman (2004), skúmajúc vzorku salafis-
tických džihádistov zo Saudskej Arábie, Egypta, Francúzska, Alžírska, Ma-
roka a Indonézie konštatuje, že nenašiel známky patologického narcizmu, 
alebo paranoidnej poruchy medzi skúmanými teroristami, okrem osobnosti 
Ajmana Al-Zawahíriho, vodcu al-Káidy. Výskum v tejto oblasti teda postupne 
preniesol ťažisko do sféry sociálnej psychológie, ktorá dokáže lepšie zachytiť 
osobnostné predpoklady členov teroristických skupín.  

Viac môžu odhaliť ich kognitívne schopnosti, spôsob akým vnímajú politic-
ký svet, pričom je častá predošlá skúsenosť s politickým aktivizmom. V mno-
hých prípadoch je však zložité oddeliť politické názory členov teroristických 
skupín od ich pôvodných postojov pred procesom socializácie v skupine. Ďal-
šou komplikáciou je spôsob náboru teroristických skupín, ktoré zväčša diskva-
lifikujú príliš radikálnych, nevyspytateľných a horkokrvných potenciálnych 
kandidátov z dôvodu potreby systematickej racionálnej prípravy na operácie, 
a pre problémy s dôverou voči takýmto kandidátom. Ako v jednom rozhovore 
skonštatoval vtedajší líder hnutia Hamás: „Netrpíme nedostatkom ochotných 
mučeníkov. Náš najväčší problém sú množstvá mladých mužov, ktoré nám 
klopú na dvere, dožadujúc sa vyslania. Je komplikované vybrať ich len zopár. 
Tí, ktorých odmietneme sa neustále vracajú, prosia aby boli prijatí“ (Hassan, 
2001). Vychádzajúc z rôznych modelov organizácie (polovojenské hnutie, se-
parátne, ale hierarchické velenie, systém buniek) teroristických hnutí, majú 
členovia odlišný profil ako lídri, ktorí sa na aktoch terorizmu nepodieľajú pria-
mo. Fakt, že sa pre tento čin rozhodnú aj napriek relatívne vysokému riziku 
vlastnej bezpečnosti naznačuje, že sa jedná buď o jedinca odolného voči riziku, 
alebo vysoko odhodlaného pre „vyššiu“ vec.  

Teroristi sú vo väčšine prípadov vystavovaní skupinovej mentalite − žijú  
v izolovaných komunitách, kde sa tvoria silné vzťahy. Vytvára sa tak vzájomná 
závislosť, priateľstvá, posilňuje sa význam akcie a predstavy o misii. Spomí-
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naná izolácia vysvetľuje, ako dokážu byť názorovo tak vzdialení väčšinovej 
populácii, a ako tiež dokážu depersonalizovať svoje obete. Do istej miery sa 
dá hovoriť aj o vplyve kolektivistickej kultúry na zapojenie sa do terorizmu. 
Tá vychádza z obetovania sa pre potreby organizácie z pohľadu potreby do-
siahnutia širších politických ziskov. V skupine nie je miesto na konfrontáciu 
názorov, kompromis, nakoľko by to narušilo jej samotnú súdržnosť a tým aj 
existenciu. Z tohto dôvodu je viac ako potrebné podriadiť sa silnému a rešpek-
tovanému lídrovi (Whittaker, 2006: 76).  

Postava lídra zohráva významnú rolu pri sociálnom učení k akceptácii tero-
rizmu ako legitímneho prostriedku dosiahnutia politických alebo sociálno-
revolučných cieľov. Okrem konkrétnych operatívnych lídrov sú dôležité aj 
zideologizované postavy symbolizujúce odpor. Mimo samotnej postavy lídra 
ako silnej motivácie na jednotlivcov prirodzene vplýva tiež rodina a najbližšie 
prostredie. Väčšina budúcich teroristov sa pred zapojením do organizácie do-
stala k týmto kontaktom pomocou rodinných príslušníkov alebo najbližších 
ľudí (Kruglanski – Fishman, 2009). V konfliktných regiónoch navyše môžu 
mladí ľudia na vlastnej koži zažiť teroristické útoky a v budúcnosti sa ich sna-
žiť napodobniť, alebo sa učia z kultúry naklonenej terorizmu. V tejto kultúre 
sa v populárnej tlači, verejnom diskurze, na plagátoch a na uliciach glorifikujú 
postavy šahídov, mučeníkov (Victoroff, 2005: 18).  

Významným miestom indoktrinácie a následnej mobilizácie sa ukazujú byť 
mešity, ale aj niektoré školy, madrasy, ktoré poskytujú nadšencom v Pakistane, 
Palestíne, Egypte radikálnu interpretáciu džihádu, ktorá ospravedlňuje teroris-
tické násilie. Väčšina teroristov z Palestíny konštatovala, že skúsenosť s väze-
ním významne posilnila ich ideologické a osobnostné odhodlanie k terorizmu. 
V prípade islamistov bolo toto percento vyššie (77 percent) ako u sekulárnych 
teroristov, ktorých bolo niečo cez polovicu (Post – Sprinzak – Denny, 2003). 
Napokon, jedinci sa aktívne dostávajú k terorizmu aj pomocou internetu, na 
ktorom je v súčasnosti zaznamenaných minimálne 5 000 džihádistických strá-
nok (Kruglanski – Fishman, 2009). 

Individuálne motivácie zahŕňajú širokú škálu osobných pocitov a záujmov. 
Väčšina palestínskych teroristov sa napríklad zhodla, že zapojenie sa do tero-
rizmu je synonymom úspechu, najmä ak uvážime nedostatok príležitostí pre 
alternatívne dosiahnutie osobného úspechu (Post – Sprinzak – Denny, 2003: 
177). Pocit naplnenia, odčinenie viny, alebo potupy a následná potreba odplaty 
je tiež dôležitým faktorom, ktorý poháňa súčasných teroristov (Juergensmeyer, 
2000). Osobná trauma, identifikovaná napríklad u čečenských teroristov, môže 
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mať na terorizme tiež svoj podiel (Speckhard – Akhmedova, 2006). Členstvo 
v teroristickej skupine navyše zvyšuje ich sociálne postavenie a častokrát po-
máha zlepšiť ekonomickú situáciu rodiny (Post – Sprinzak – Denny, 2003). 
Organizácie napríklad poskytujú štedré dotácie a sociálne služby rodinám mu-
čeníkov.  

 
Obr. 1 Cyklus terorizmu 

 
Ako sme už naznačili vyššie, žiadne zo štrukturálnych faktorov neprodukujú 

automaticky dostatočne silnú príčinu vzniku terorizmu (Kruglanski – Fishman, 
2006). Z tohto dôvodu je dôležité zapojiť do analýzy aj ostatné úrovne moti-
vácií k terorizmu. V kombinácii s prispievajúcimi podmienkami a spúšťačmi 
konštituujú unikátnu kombináciu, ktorá v konečnom dôsledku ovplyvní indi-
viduálnu podporu, respektíve aktívne zapojenie sa do teroristickej skupiny. 
Tento systém stojí na jednotlivcoch, ktorí dodávajú skupinám vlastnú moti-
váciu a odhodlanie. Skupiny potom ďalej sofistikujú socializáciu v rámci te-
roristickej ideológie. Teroristické organizácie napokon vylepšujú štruktúru, 
mechanizmy a odmeny potrebné na zachovanie skupiny (Kruglanski – Fishman, 
2006: 5). V konečnom dôsledku, konkrétne teroristické útoky opätovne menia 
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štruktúru príležitostí a samotné štrukturálne faktory, ktoré uzatvárajú tento 
cyklus terorizmu (viď obr. 1).  

2.2. Terorizmus ako politický fenomén 

Historický prehľad terorizmu ako politického fenoménu 

Pojem „režim teroru“ sa zrodil v období Veľkej francúzskej revolúcie  
a v tomto zmysle sa stal pevnou súčasťou politík najmä totalitných a auto-
ritárskych politických systémov. Francúzska republika, ktorá sa začala formo-
vať v roku 1789, mala vo svojich začiatkoch veľké problémy, ktoré súviseli  
s jej vnútropolitickým usporiadaním, keď časť angažovaných osobností chcela 
dosiahnuť podriadenie kráľovej moci ústave a na druhej strane s radikálmi, 
ktorí chceli zmeniť spoločenské podmienky natoľko, aby sa mohol sformovať 
nový človek. Týchto reprezentoval najmä Maxmilien Robespierre a Saint Just 
prezývaný aj Anjel smrti. 

Druhým faktorom boli aktivity niektorých západoeurópskych mocností, kto-
ré chceli zachrániť monarchiu vo Francúzsku a kráľa Ľudovíta XVI. s jeho ro-
dinou. Preto podnikli viaceré vojenské operácie proti Francúzskej republike. 
V týchto podmienkach sa zrodilo širšie chápanie významu teroru v zmysle 
režimu teroru ako nutného prostriedku obrany republiky pred vnútornými ne-
priateľmi a zahraničnou intervenciou. Teror sa v období jakobínskej diktatúry 
stále voľnejšie interpretoval, až došlo k tomu, že Výbor pre všeobecné blaho na 
čele s Robespierrom mohol za nepriateľa republiky označiť na základe vlastné-
ho uváženia takmer každého. Teror ako prostriedok obrany sa uplatňoval proti 
skutočným alebo domnelým nepriateľom revolúcie, ale aj voči jej stúpencom, 
ktorých sa z určitých príčin obávali členovia Výboru pre všeobecné blaho. Zro-
dila sa tak povestná veta: „Revolúcia požiera vlastné deti.“   

Teror ako prostriedok na zabezpečenie politických cieľov zdôvodňoval Ro-
bespierre vo svojom prejave 6. februára 1794 v Konvente slovami: „Je treba 
zadusiť vnútorných a vonkajších nepriateľov Republiky, alebo aj s ňou zahy-
núť. Hlavným znakom našej politiky musí byť v tejto situácii vedenie ľudu  
a likvidácia nepriateľov terorom. Ak je prejavom sily vlády ľudu v mieri cnosť, 
potom je to v revolučnej dobe cnosť spätá s terorom. Teror bez cnosti je nebla-
há záležitosť, cnosť bez teroru je však nemohúca. Teror nie je nič iného ako 
pohotová, prísna a neoblomná spravodlivosť. Tá je potom súčasne vyjadrením 
cnosti“ (Bonanate, 1997). Saint Just, blízky priateľ Robespierra, spájal spravod-
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livosť s terorom a porovnával ich. V správe predloženej Konventu 26. februára 
1794 napísal: „Žiadna vina nesmie zostať vládou nepotrestaná alebo odpustená. 
Spravodlivosti sa nepriatelia republiky boja viacej ako teroru. Koľko zradcov 
uniklo pred terorom, ale neuniklo pred spravodlivosťou, ktorá zločiny váži na 
svojich váhach! Spravodlivosť stále odsudzuje na svojich váhach nepriateľov 
ľudu a tých, ktorí podporujú tyraniu. Môžu dúfať, že sa teror skončí, pretože 
sa všetky nepokoje utíšia. Teror je dvojsečná zbraň, ktorú jedni používajú, aby 
pomstili ľud, a druhí, aby podporili tyraniu. Teror naplnil väzenia, ale vinníci 
nie sú potrestaní. Teror sa prehnal ako uragán“ (Bonanate, 1997).  

V 19. storočí pôsobili najmä v západnej časti Európy rôzne skupiny anar-
chistov, alebo jednotliví stúpenci anarchistického hnutia, ktorí sa stali známi 
podielom na vražedných útokoch. Príkladom je taliansky anarchista, ktorý za-
vraždil v Benátkach Alžbetu Bavorskú (Sisi) v 90. rokoch 19. storočia. V tomto 
čase Európu tiež postihujú série úspešných aj nedokonaných vrážd, najmä anar-
chistov. V roku 1887 španielski anarchisti sformulovali manifest, v ktorom 
píšu: „Ak spoločnosť neustúpi je potrebné, aby zlo a neresť zahynuli, aj keby 
sme s nimi mali zahynúť aj my všetci“ (Camus, 1995: 164–167). 

Anarchisti a nihilisti v Rusku zastávali známe stanovisko, že najlepšia pro-
paganda vlastných cieľov je propaganda smrťou, založená na výzve: Vraždite 
vrahov! Tieto výzvy a argumentácia mala ohlas medzi časťou radikálne nala-
dených vzdelaných mladých ľudí. Veľký vplyv na ruských teroristov malo 
nihilistické presvedčenie a taktiež názory Bakunina na revolúciu, ktorý si pre 
oslobodené Rusko po revolúcii prial ustanovenie silnej diktátorskej moci. Ba-
kunin ohlasoval diktatúru nie v rozpore, ale v súlade so svojou túžbou po deš-
trukcii. Stúpenec Bakunina Nečájev vyhlasoval, že sa treba spojiť „s divokým 
prostredím zločincov s týmto skutočným a jediným revolučným svetom Ruska“ 
(Camus, 1995: 172–178). Tu nachádzame určité spoločné charakteristiky s fa-
natizmom samovražedných atentátnikov pri dnešných teroristických akciách. 
Súčasne pri porovnaní vidíme aj niektoré podstatné odlišnosti.  

Francúzsky filozof Albert Camus hodnotí postoje skupiny ruských teroristov 
z organizácie sociálnych revolucionárov týmito slovami: „Ich bytie sa zakladá 
na tom istom paradoxe, ktorý v sebe spája všeobecnú úctu k životu s pohŕda-
ním vlastným životom, ktorá hraničí s nostalgickou túžbou priniesť najvyššiu 
obeť. Teroristickú akciu ozdobuje predovšetkým obeť, ktorú jej terorista pri-
náša“ (Camus, 1995: 172–178). Súčasne však títo teroristi – atentátnici vo 
väčšine prípadov svoje akcie neuskutočnia, lebo by pri nich mohli zahynúť 
nevinní ľudia a najmä deti. Príslušníci anarchistických skupín sa sami deno-
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minovali ako teroristi, pričom zväčša považovali násilie len ako prostriedok 
na uskutočnenie svojich cieľov a nie striktne za účelom vyvolania strachu (Ra-
poport, 2004: 51). 

Obdobie moderného terorizmu sa začalo približne v druhej polovici 60. ro-
kov 20. storočia. Predchádzali mu teroristické akcie pred (Izrael, Bengálsko)  
a po skončení druhej svetovej vojny, v ktorých sa do popredia dostával ozbroje-
ný boj proti inštitúciám a úradníkom koloniálnej správy. Na Blízkom východe 
to bola najmä známa akcia židovskej organizácie Irgun, ktorá v roku 1946 ulo-
žila výbušniny do sídla britskej okupačnej správy v Jeruzaleme. V roku 1954 
začal ozbrojený boj za nezávislosť v Alžírsku. Jeden z vodcov organizácie 
Frontu národného oslobodenia v hlavnom meste Alžír Jacef Sádí hovoril, že 
jeden výstrel v meste sa vyrovná útoku na vidieku. Ľudia pod jeho vedením 
umiestňovali časované nálože v kaviarňach, na staniciach alebo na miestach, 
kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí, najmä v európskej štvrti mesta Alžír. Pri 
jazdách automobilmi vo večerných hodinách cez európsku štvrť strieľali zo 
samopalov do ľudí.  

V druhej polovici 60. rokov mala v západnej Európe, najmä na vysokoškol-
ských študentov, veľký vplyv kniha Ernesta Guevaru „Partizánska vojna“. Ideu 
partizánskej vojny sa ľavicovo orientovaní študenti snažili uskutočňovať v pro-
stredí veľkých miest západnej Európy. Okrem toho mali na nich silný vplyv 
názory Mao-ce-Tunga o význame ozbrojeného boja a takisto antiamerikaniz-
mus, najmä v súvislosti s angažovaním sa USA vo vojne vo Vietname. Svoje 
teroristické akcie spájali aj s cieľmi palestínskych teroristických organizácií. 
Z mládežníckych teroristických organizácií v Západnej Európe bola najzná-
mejšia Frakcia červenej armády (Rote Armee Fraktion – RAF), ktorú viedli 
Ulrika Meinhofová a Adreas Baader. Vybranými cieľmi teroristických akcií 
boli západonemeckí politici, sudcovia a priemyselníci. Členovia RAF absolvo-
vali výcvik v táboroch palestínskych gerilových teroristických skupín na Blíz-
kom východe. Podieľali sa aj na niektorých spoločných akciách s týmito sku-
pinami.  

Najznámejším bol únos lietadla Air France v lete v roku 1976 do Ugandy, 
ktorý bol spoločnou akciou Ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny a RAF. 
Takisto to bolo aj s akciou v októbri 1977, ktorá bola na objednávku časti 
vedenia RAF osobne dohodnutá na Blízkom východe. Jej cieľom bolo pre-
pustenie desiatich členov tejto organizácie zo západonemeckého väzenia. Po 
úspešnej akcii západonemeckého protiteroristického komanda spáchali traja 
členovia vedenia RAF samovraždu obesením.  
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Ďalšími organizáciami podobného typu bola vo Francúzsku Priama akcia 
(L´action Direct), v Belgicku Komunistické bojové bunky a GRAPO v Špa-
nielsku, ktorá mala za cieľ vytvorenie socialistického štátu a bola proti vstupu 
Španielska do NATO. V Taliansku to boli Červené brigády (Brigate Rosse). Te-
roristická organizácia ETA v Španielsku bojovala za vytvorenie nezávislého 
Baskicka a je skôr typom etnoseparatistickej organizácie. Írska republikánska 
armáda, ktorá najmä bombovými útokmi bojovala za odchod Britov zo Sever-
ného Írska ukončila na prelome 20. a 21. storočia svoju činnosť. Úspešný mie-
rový proces viedol k jej demobilizácii. Nespokojnosť časti jej členov s týmto 
stavom viedol k vytvoreniu odštiepeneckej organizácie Pravá IRA, ktorá sa ešte 
dodnes pripomína ozbrojenými akciami. 

V nedávnej minulosti vytvárali teroristické organizácie medzinárodnú tero-
ristickú sieť najmä spolu s palestínskymi organizáciami, akými boli Fatah, 
Ľudový front pre oslobodenie Palestíny, skupina Čierny september, ktorá usku-
točnila teroristický útok proti izraelským športovcom na Letných olympijských 
hrách v Mníchove v roku 1972 a ďalšie organizácie. Koncom 70. a v 80. rokoch 
sa v spektre teroristických organizácií na Blízkom východe začali presadzovať 
najmä tie, ktoré kritizovali predstaviteľov moci na základe náboženských argu-
mentov, pričom sa opierali najmä o texty v Koráne a kázania náboženských 
autorít. Úspech islamisticky orientovaných gerilových skupín spôsobil aj silný 
vplyv Iránskej islamskej revolúcie a neúspech vojenskej intervencie ZSSR  
v Afganistane. 

V prostredí palestínskych radikálov sa v 80. rokoch sformovala konkurencia 
svetskou ideológiou formovaných skupín. Týmito konkurenčnými organizácia-
mi boli Hamás a Islamský džihád. V Libanone sa stal významným faktorom 
vnútornej politiky Hizballáh, vytvorený za pomoci a podpory Iránu. V Alžírsku 
to je Džamá’a al-Islámíja (GIA) a Salafistická skupina pre kázanie a boj. Sku-
piny typu Džamá’a al-Islámíja sa sformovali na základe militantného islamu 
v celom islamskom svete. Ako príklad môže poslúžiť tiež afganský a pakis-
tanský Taliban, ktoré reprezentujú Paštúnov, vyznávajúcich radikálny islam, 
žijúcich na afganskej aj pakistanskej strane hraníc.  

V Južnej Ázii na ostrove Srí Lanka pôsobila donedávna organizácia Tigre 
oslobodenia tamilského ilamu (LTTE), ktorá využívala vo svojich bojových 
operáciách aj mimo nich teroristické útoky. Táto organizácia ako prvá začala 
používať samovražedné útoky mužov a žien, ktorých predtým začlenila do 
špeciálnych oddielov, pomenovaných ako Čierne tigre. Až neskôr, začiatkom 
90. rokov, začali samovražedné bombové útoky využívať aj Palestínčania. 
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Ďalšími známymi etnoseparatistickými teroristickými skupinami sú Kurdská 
strana pracujúcich (PKK) pôsobiaca najmä vo východnom Turecku, ozbrojené 
skupiny čečenských poľných veliteľov, ktoré sú aktívne na severnom Kaukaze 
a Islamské hnutie Uzbekistanu. V roku 1995 bola nenávratne prekročená ďalšia 
hranica hrozieb teroristických útokov. V tomto roku zaútočila sekta Najvyššej 
pravdy (Óm Šinrikjó), pod vedením ideového vodcu Asaharu, bojovým plynom 
sarín na tokijské metro. Sekta si tento plyn vyrobila vo vlastných laboratóriách.  

Útoky 11. septembra 2001 upriamili svetovú pozornosť najmä na islamský 
terorizmus. Za podpory al-Káidy boli vytvorené skupiny, ktoré pripravovali 
 a zorganizovali teroristické útoky na budovy Svetového Obchodného Centra 
(WTC) v New Yorku, na Pentagon a neúspešný útok lietadlom na Biely dom, 
pri ktorých zahynulo tritisíc ľudí. Veľký počet obetí a necielené masové zabí-
janie malo vytvoriť šokovú situáciu a zastrašiť obyvateľstvo nielen USA ale 
pomocou televízneho prenosu vyvolať strach a obavy aj v iných krajinách. 
Úspech tohto útoku s veľkým počtom obetí na životoch a veľkými materiálny-
mi stratami bol dosiahnutý s relatívne malými finančnými nákladmi. 

Premena radikálnych skupín na teroristické 

Prehlbovanie vnútropolitického a ekonomického úpadku môže mať vplyv 
na radikalizáciu členov rôznych organizácií. Pod vplyvom tejto radikalizácie, 
alebo na jej základe sa uskutočňujú takisto personálne a organizačné zmeny 
vo vnútri skupiny, čo sa prejavuje aj v jej činnosti, orientovanej na radikálnejšie 
vymedzené ciele, na základe vystupňovaných požiadaviek voči štátnej moci. 
Takto sa radikálna politická organizácia mení na teroristickú. V analýze indi-
kátorov spôsobujúcich vývoj skupiny smerom k teroristickej je významným 
prínosom práca E. Sprinzaka (1998) „From Theory to Practice: Developing 
Early Warning Indicators for Terrorism“, v ktorej sa sústreďuje na 11 indiká-
torov včasného varovania premeny politicky aktívnych skupín na teroristické 
(viď tab. 3). Indikátory uvedené v tabuľke majú štruktúrovaný vnútorný obsah, 
pretože sa nedotýkajú len násilia a terorizmu v úzkom zmysle slova, zahŕňajú  
v sebe aj faktory, ktoré môžu spolupôsobiť týmto smerom, ale sú odvodené od 
širšieho kontextu vývoja spoločnosti, v rámci ktorej sa takéto aktivistické sku-
piny sformovali a časť z nich nadobúda charakter teroristických skupín.  

Pokiaľ ide o analýzu toho, ako pôsobia zvolené indikátory na tento vývoj, je 
tu stále dilema, pretože akokoľvek sa snažíme zvoliť z pohľadu analýzy dôle-
žité indikátory, ide len o ich zlomok. Druhým vážnym faktorom, ktorý má tak-
tiež kvalitatívny dosah, je nedostatok podrobných informácií o radikálnych 
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aktivistických skupinách, ktorý obmedzuje objektívnosť analýzy smerovania 
ich vývoja k terorizmu. Z teoreticko-metodologického hľadiska je dôležité, 
aby analytici narábali s indikátormi nie v ich vzájomnej izolovanosti, ale aby 
boli rešpektované ako súčasť širšieho integrovaného teoretického rámca. Na-
priek tomuto úsiliu index teroristického potenciálu, ktorý svojím spôsobom zna-
mená označkovanie konkrétnej skupiny, má len charakter predbežného kvalita-
tívneho odhadu, pretože až ďalšie konkrétnosti vývoja ovplyvnia jeho úroveň. 

 

Tab. 3 Faktory radikalizácie 

1. Intenzita  
delegitimizácie 

Stupeň, do ktorého radikálna skupina odmieta legitímnosť 
svojich oponentov. Čím intenzívnejšia je delegitimizácia, 
tým väčšie je riziko terorizmu 

2. Morálne zábrany Ostrá kritika legitímnosti násilia proti násiliu spoločnosťou. 
V radikálnych politických skupinách, ktoré sú aktívne vo 
fragmentovaných politických kultúrach s vysokou mierou 
násilia, je väčšie riziko terorizmu 

3. Predchádzajúce  
skúsenosti s násilím 

V radikálnej skupine, ktorej členovia majú skúsenosti s nási-
lím, konfliktom zbraňami, existuje zvýšené riziko terorizmu 

4. Racionálny odhad 
rizík a príležitostí 

Stupeň, do ktorého radikálna skupina kalkuluje s potrebou  
a vhodnosťou konfrontácie s nepriateľmi za použitia násilia, 
naznačuje riziko terorizmu 

5. Organizačné, finančné  
a politické zdroje 

Podľa toho, aké má radikálna skupina zdroje na podporu 
teroristickej kampane, možno odhadnúť riziko terorizmu 

6. Vnímanie ohrozenia Miera, do akej sa radikálna skupina cíti ohrozená svojimi 
nepriateľmi. Čím nebezpečnejšie a katastrofickejšie sa 
bude ohrozenie zdať, tým väčšie bude riziko, že skupina 
použije terorizmus 

7. Súperenie skupín Stupeň, do akého radikálna skupina súperí s inou skupinou 
svojich stúpencov a terorizmus vníma ako spôsob na 
udržanie sa na vrchole  

8. Vek aktivistov Do akej miery je radikálna skupina zložená z mladých 
aktivistov. Čím väčšia je koncentrácia aktivistov medzi  
18. až 25. rokom, tým väčšie je riziko terorizmu 

9. Vonkajší vplyv  
a manipulácia 

Druh a úroveň podpory radikálnych organizácií. V radi-
kálnych skupinách, ktoré dostávajú finančnú podporu na 
výcvik od vlád iných štátov, je zvýšené riziko terorizmu 

10. Vnímanie  
ponižovania  
a potreba pomstiť sa 

Miera, do akej je radikálna skupina vystavená fyzickému 
útlaku alebo mučeniu, alebo sa cíti ponižovaná svojimi 
nepriateľmi. Čím väčší je pocit ponižovania, tým väčšie je 
riziko, že sa radikálna skupina pomstí terorizmom 

11. Násilnícki vodcovia Miera, do akej vodca alebo vedenie radikálnej skupiny 
demonštruje tradíciu násilného správania. Čím násilníc-
kejší sú vodcovia, tým väčšie je riziko terorizmu 
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Prvou základnou oblasťou analýzy radikálnych skupín sú historické, kul-
túrne a kontextuálne indikátory rizika vývoja k terorizmu, ktoré sú zväčša 
špecifické a charakteristické pre konkrétne regióny. Konflikty s delením podľa 
etnických, náboženských, alebo socio-ekonomických línií (najmä ak ide o kon-
flikty s vysokým stupňom násilia a s využívaním teroristických metód); násil-
né štátne prevraty; vzbury alebo revolúcie; vysoká úroveň násilnej kriminality; 
pripomínanie si násilných udalostí s veľkým historickým významom pre určité 
komunity; a oslavovanie niektorých osobností komunitami ako hrdinov pre ich 
správanie sa a činy v konfliktných situáciách majú dôležitý vplyv na radika-
lizáciu organizovaných skupín. Ďalšími dôležitými indikátormi sú existencia 
väčšinovej, alebo dominantnej skupiny, ktorá otvorene diskriminuje menšinovú 
alebo podriadenú skupinu obmedzovaním a reštrikciou prístupu k politicko-
mocenským štruktúram, zákazom prístupu k určitým zamestnaniam, obmedzo-
vaním slobody zhromažďovania, prejavu a náboženského presvedčenia. Ak 
túto skupinu prenasleduje väčšinová skupina využívaním násilia, alebo ak po-
litickí predstavitelia komunít využívajú historický konflikt na rozdeľovanie 
spoločnosti.  

Napokon, posledné faktory radikalizácie sa nachádzajú v rovine politickej, 
ekonomickej a sociálnej nestability. Príkladom je politická nestabilita charakte-
rizovaná vládou, ktorá realizuje nepopulárnu politiku, vysokou mierou korup-
cie v politickom systéme, účasťou krajiny vo vojne, ktorá má slabú podporu, 
častými zmenami vo vláde alebo v politickom systéme; politicky nepokojný 
región so širokou škálou protestov a výtržností; v regióne je ekonomická ne-
stabilita, vysoká miera nezamestnanosti a rozdiel v príjmoch sociálno-profes-
ných skupín v krajine, hospodárskym poklesom alebo sociálna nestabilita 
spôsobená v dôsledku pomalého tempa reforiem, alebo zvýšenou imigráciou 
menšín neobľúbených u väčšinového obyvateľstva.  

Druhou základnou oblasťou sú kľúčoví aktéri ovplyvňujúci skupinu. Tu sa 
využívajú indikátory rizika pre analýzu smerovania vývoja skupiny v prostredí, 
v ktorom sú predstavitelia politického režimu braní na zodpovednosť za hos-
podársku, sociálnu, vojenskú a bezpečnostnú politiku. Toto spôsobuje radika-
lizáciu členov skupiny a jej priaznivcov ak režim verejne skupinu kritizuje 
alebo na ňu inak verbálne útočí, ohrozuje základné symboly jej identity, bloku-
je prístup jej členov a stúpencov do politicko-mocenských štruktúr, diskri-
minuje a potláča skupinu a jej stúpencov, alebo podporuje iné konurenčné 
skupiny, aktívne prenasleduje radikálnu skupinu a konfrontuje ju za použitia 
ozbrojeného násilia, zatýkania, mučenia a popráv. Radikálne skupiny ovplyv-
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ňujú aj zahraniční sponzori. Ak skupina prijíma podporu zo zdrojov, ktoré sú 
spojené so štátnymi alebo mimoštátnymi štruktúrami, sponzori alebo stúpenci 
skupiny vyvíjajú tlak na skupinu, aby podnikla násilnú akciu. Navyše, ak vzni-
kajú radikálne skupiny s podobnými cieľmi, dostávajú sa do súperenia o získa-
nie nových členov a o rozšírenie členskej základne.  

Treťou oblasťou sú samotné charakteristiky skupiny, jej činnosti a štruktúry 
a ich ideologická výbava. Po prvé, skupina je zväčša čoraz viac presvedčená, 
že zmena sa nedá uskutočniť v existujúcom politickom systéme, ale treba 
uskutočniť zmenu, ktorá znamená zničenie starého usporiadania a nastolenie 
nového. Po druhé, ideológia skupiny ovplyvňuje programový výber cieľov  
a často aj prudký nárast násilia v jednotlivých akciách. Po tretie, v ideológii 
skupiny zohráva dôležitú úlohu zdôrazňovanie historických hriechov konku-
rentov a považuje sa za bezkonkurenčne oprávnených a splnomocnených na-
praviť spoločenské neduhy. 

Postava lídrov má často výrazný vplyv na ohrozenie radikálnej skupiny. 
Dôvodom je, že vodca je posadnutý bezpečnostnými opatreniami a utajovaním; 
je pre neho nevyhnutnosťou obviňovať a démonizovať protivníkov; často núti 
ľudí zodpovedných za logistiku k nadmernému zvyšovaniu zbrojenia a vytvá-
raniu pocitu aktuálnej hrozby útoku. Napokon vodca často podľahne potrebe 
permanentne uskutočňovať čistky aj v okruhu svojich najbližších spolupracov-
níkov, aby si poisťoval svoju mocenskú pozíciu. Radikalizácia môže tiež umoc-
niť u vodcu skupiny potrebu považovať brutálne akcie za bežné prostriedky 
dosiahnutia politických zmien; monopolizovať svoju moc; a hierarchicky or-
ganizovať skupinu ako vojenské jednotky.  

Štátna podpora teroristických organizácií 

Štátna podpora terorizmu má viacero stupňov. Tým najnižším môže byť sú-
hlas s požiadavkami teroristov a aj prijatie vysvetlenia, prečo používajú ozbro-
jené násilie na ich dosiahnutie. Špecifickým druhom podpory teroristov zo stra-
ny štátnych orgánov môže byť finančná pomoc, udeľovaná najmä preto, aby 
vláda určitého štátu odstránila riziko vyplývajúce z činnosti takýchto skupín na 
svojom území. Kvalitatívne vyšší stupeň podpory môže vyplývať z príbuznej 
ideologickej orientácie predstaviteľov štátnej moci a teroristickej skupiny na 
území iného štátu. Môže to znamenať aj súhlas nielen s motiváciou teroristic-
kých akcií, ale tiež s taktikou, ktorú používajú. Tento fakt sa môže konkrétne 
prejavovať v zabezpečovaní podpory teroristom prostredníctvom propagandy  
v médiách a v medzinárodných organizáciách, ktorej členom je sponzorský štát.  
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V prípade, že ide o podporu teroristickej skupine, ktorá smeruje k jej uzna-
niu ako legitímnej politickej sily, môže sa to prejaviť udelením povolenia na 
otvorenie kancelárie teroristickej skupiny na území sponzorského štátu, ďalej 
môže ísť o to, že tento štát odmietne vypovedanie osôb, na ktoré bol vydaný 
medzinárodný zatykač. Dotyčný štát tiež môže odmietnuť akciu svojich bezpeč-
nostných zložiek, ktorá by viedla k zatknutiu teroristov alebo neumožní bezpeč-
nostným zložkám iného štátu podiel na spoločnej akcii proti teroristom na 
svojom území. Ešte účinnejšia podpora sponzorského štátu alebo štátov je po-
skytovaná teroristickým skupinám vtedy, keď tieto štáty vidia priamu súvislosť 
v pozitívnom slova zmysle medzi cieľmi svojej zahraničnej politiky a činnos-
ťou určitých teroristických skupín. Praktickým vyjadrením takéhoto postoja 
je to, že územie týchto štátov je oblasťou bezpečného úkrytu pre členov tero-
ristických skupín po uskutočnení plánovaných akcií. 

Okrem toho tieto štáty zabezpečujú na svojom území výcvik nových prísluš-
níkov teroristických skupín, alebo špecializovaný výcvik v súvislosti s prípravou 
operácií na území iných štátov. Na koordinácii činnosti v súvislosti s kompliko-
vanejšími, simultánnymi útokmi na vybrané špecifické ciele na území dvoch 
alebo viacerých štátov sa často podieľajú aj spravodajské služby sponzorského 
štátu. Ďalší stupeň podpory je motivovaný takisto tým, že teroristické útoky na 
územiach iných štátov sú využívané na nepriamu ozbrojenú konfrontáciu s vlá-
dami iných štátov, pretože si z viacerých dôvodov sponzorský štát nemôže dovo-
liť viesť priamy ozbrojený konflikt alebo vojnu so svojím konkurentom. Preto 
tieto štáty využívajú teroristické skupiny, ktoré de facto v zastúpení uskutočňu-
jú akcie pre sponzorské štáty. Aby to bolo možné zrealizovať, umožňujú v nie-
ktorých prípadoch sponzorské štáty diplomatické krytie vybraným členom tých-
to skupín, alebo sú nápomocné pri vytváraní falošnej identity pre ich členov.  

Najvyšší stupeň podpory vlád štátov teroristickým skupinám je spoluúčasť 
špeciálnych útvarov, obvykle pod kontrolou silových ministerstiev štátov s člen-
mi teroristických skupín na vybraných operáciách. Takáto spoluúčasť si vyža-
duje uskutočnenie množstva spoločných akcií pri príprave, realizácii a v závere 
akcie. V období prípravy týchto akcií sa na ich plánovaní zúčastňujú pracovníci 
tajných služieb sponzorských štátov spolu s členmi spravodajských útvarov te-
roristických skupín. Okrem toho vytvárajú vo vzájomnej spolupráci operačné 
útvary, ktorých cieľom je úspešné uskutočnenie akcie. Vzájomná spolupráca sa 
môže dotýkať aj nájdenia vhodného priestoru na uväznenie rukojemníkov a spo-
ločnej snahy o prekazenie ich záchrany bezpečnostnými silami štátu, ktorého 
sú občanmi. 
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Pri globálnom pohľade na medzinárodnú politickú scénu sa zdá, že by sme 
mohli rozdeliť štáty na dve skupiny. V jednej sú tie, ktoré sú štátmi sponzoru-
júcimi medzinárodnú teroristickú sieť, v druhej sú štáty, ktoré sa aktívne zapo-
jili do boja proti nej. Nie všetky vlády štátov rovnako vnímajú problém ohro-
zenia vlastnej a svetovej bezpečnosti v dôsledku medzinárodnej koordinácie 
teroristických skupín. Vo viacerých štátoch je to problém efektívnej koordiná-
cie medzi ozbrojenými silami štátu, políciou, tajnou službou, vyšetrovacími  
a súdnymi orgánmi. Dôležitým prostriedkom zefektívnenia činnosti v boji proti 
terorizmu je v súčasnosti aj vytvorenie zvláštneho protiteroristického útvaru, 
zloženého z príslušníkov uvedených zložiek štátneho aparátu. Osobitným prob-
lémom sú aj dostatočné finančné prostriedky na výcvik špeciálnych protitero-
ristických útvarov.  

Keďže ide o medzinárodný fenomén, dôležitá je tiež spolupráca a výmena 
informácií medzi špecializovanými protiteroristickými útvarmi štátov na me-
dzinárodnej scéne. Vo vnútropolitickej oblasti je to najmä boj proti korupcii, 
slabej vymožiteľnosti práva a proti ilegálnemu obchodnému podnikaniu a pra-
niu špinavých peňazí, získaných prostredníctvom kriminálnych aktivít, ktoré sa 
potom dostávajú do legálnej ekonomiky.  

2.3. Ideologické pozadie terorizmu 

Komplikované určenie jednotnej typológie terorizmu odzrkadľuje stav po-
znania v oblasti výskumu terorizmu a tým aj problémy, na ktoré sme upozornili 
pri definovaní samotného konceptu terorizmu. Typológie vychádzajú z rôznych 
aspektov podľa spôsobu nazerania na tento fenomén jednotlivými autormi. Ty-
pológie tiež doplácajú na pôvodný účel za ktorým boli vytvorené, tj. zjednodu-
šenie komplikovanej sociálnej reality. Vytváranie jednotlivých kategórii koreš-
ponduje s úsilím akademikov vniesť jasnosť a systematickosť do analýzy, čím 
zlepšuje naše poznanie problematiky terorizmu. Na druhej strane však väčšina 
teroristických útokov musí byť chápaná aj v širšom a špecifickom spoločen-
skom, historickom a politickom kontexte. Schmid a Jongman (1988: 40) zosta-
vili súbor základných dimenzií, na ktoré sa prevažná väčšina typológií zame-
riava.  

V súčasnosti sa tvorba typológií terorizmu zameriava prevažne na dimen-
ziu motivácií, ktoré sú doplnené premennými ako identita útočníkov a cieľov 
teroristickej aktivity. Asi najznámejšou typológiou vychádzajúcou z tejto pre-
misy je Hoffmanova typológia, ktorá identifikuje nasledovné kategórie: etno-
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nacionalistický terorizmus, náboženský terorizmus, medzinárodný a štátom 
sponzorovaný terorizmus (Hoffman, 2006). Vasilenko túto typológiu doplnil 
o ďalšie kategórie: politický terorizmus, separatistický, nacionalistický, nábo-
ženský a kriminálny terorizmus (Vasilenko, 2004). Napokon s vlastným roz-
delením prichádza aj ďalší popredný teoretik terorizmu Jerrold M. Post. Jeho 
typológia terorizmus rozdeľuje na 1. sociálno-revolučný, 2. etno-separatistický 
a 3. nábožensky motivovaný (Post, 2005). Pre účely práce budeme vychádzať 
z tejto typológie, avšak kategóriu sociálno-revolučného terorizmu považujeme 
za subkategóriu, spolu s pravicovým terorizmom, pod hlavičkou sociálno-po-
litických teroristických skupín. 
 

Tab. 4 Najčastejší spoločný základ klasifikácií terorizmu2 

Najčastejší spoločný základ klasifikácií terorizmu 
1. založené na aktéroch 6. založené na politickej orientácii 
2. založené na obetiach 7. založené na motivácii 
3. založené na misii 8. založené na požiadavke 
4. založené na kontexte 9. založené na účeloch 
5. založené na prostriedkoch 10. založené na cieli 

Sociálno-politický terorizmus 

Sociálno-revolučný terorizmus, častokrát označovaný aj ako ľavicový te-
rorizmus zahŕňa skupiny, ktoré sa usilovali, alebo usilujú o zvrhnutie aktuál-
neho ekonomického a spoločenského poriadku. Príkladom sú už spomínané 
organizácie zo 70. a 80. rokov ako Frakcia červenej armády v SRN, Červené 
Brigády v Taliansku, Priama akcia vo Francúzsku alebo Japonská červená ar-
máda, ktorá začiatkom 70. rokov v Izraeli spáchala masakru na letisku Lod.  
V súčasnosti možno do tejto skupiny zaradiť napríklad organizáciu Svetlý Chod-
ník v Peru alebo kolumbijský FARC. 

V období od 50. do 90. rokov minulého storočia bolo aktívnych okolo 25 – 
30 sociálno-revolučných skupín. Prevažne sa však geograficky koncentrovali 
v Európe a regióne Latinskej Ameriky. Rozmanitosť socio-ekonomických a po-
litických podmienok medzi oboma regiónmi naznačuje, že chudoba alebo zlé 
sociálne podmienky neboli primárnou motiváciou tohto typu terorizmu. Na-

                                                 
2 Zdroj: SCHMID, A.P. – JONGMAN, A.J. 1988. Political Terrorism: A New Guide to Actors, 

Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature. New Brunswick, NJ: Transaction 
Books. 
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vyše vysoké zastúpenie demokratických štátov popri vojenských diktatúrach 
naznačuje aj markantné rozdiely v politickom kontexte. Peter Waldmann po-
važuje prudký nárast týchto hnutí v spomínanom časovom období za dôkaz 
domino efektu. Úspešné prevraty na Kube, v Bolívii a Uruguaji totiž fungo-
vali ako ideologická inšpirácia pre obdobné skupiny radikálnych marxistov 
vo Francúzsku, Nemecku a Taliansku ako aj v ostatných krajinách Latinskej 
Ameriky (Waldmann, 2005: 155). Hlavnou ideologickou motiváciou sociálno-
revolučných teroristov bola radikálna zmena, ktorá naznačuje ostrý rozchod 
s tradičným triednym rozdelením generácie ich rodičov. Generácia rodičov je 
vnímaná ako lojálna k režimu a akty terorizmu sú tak prejavom odplaty voči 
tejto generácii, ktorá je vnímaná ako zodpovedná za nedostatky systému v da-
nej krajine (Post, 2005: 618). 

Sociálne pozadie skupín je nemenej zaujímavé. Väčšina členov spomína-
ných teroristických skupín mala pôvod vo vzdelaných vrstvách inteligencie  
a vyššej strednej triedy (výnimkou v tomto smere bola kolumbijská FARC, kto-
rá robila nábor prevažne medzi chudobnými vrstvami spoločnosti, čiastočne 
aj talianske Brigády). Navyše členstvo tvorila aj percentuálne relatívne počet-
ná skupina žien do 30 rokov. Triedne povedomie tak príliš nekorešpondovalo 
s proklamovanými cieľmi týchto skupín. Členovia skupín boli skôr motivovaní 
spoločenskou neistotou a rastúcou dostupnosťou vysokoškolského vzdelania 
v Argentíne, Peru, Taliansku, Nemecku a Uruguaji, ktoré spôsobili zvyšujúce 
sa ašpirácie miestneho obyvateľstva, často konfrontované s následnou frustrá-
ciou. Navyše kríza národnej identity charakteristická pre vtedajšie Nemecko  
a Taliansko a kríza legitimity režimov v Argentíne a Uruguaji, spolu s gene-
račným konfliktom vytvorila základ pre mobilizáciu. Tá však bola napokon 
naštartovaná prevažne pomocou výbušnej atmosféry protestu, rebélie a celko-
vej mobilizácie obyvateľstva v spomínaných krajinách. Ľavicové hnutia tiež 
mali k dispozícii ideologický základ politického radikalizmu v podobe marxis-
tickej ideológie, ktorý uspokojil aj intelektuálne členstvo skupín. Táto „kri-
tická elita“ prevažne študentov, ktorí sa nechceli uspokojiť s pasivitou svojich 
rovesníkov začala preberať iniciatívu aj pomocou násilných akcií (Waldmann, 
2005: 157).  

Títo ľavicoví teroristi ideologicky vychádzali aj z myšlienok Mao-ce Tunga 
o revolučnej a partizánskej vojne a z názorov Ernesta Guevaru na partizánsku 
vojnu a socialistickú revolúciu. Táto teória sa vo svete stala známou pod ná-
zvom teória ohnísk (teória foco) socialistickej revolúcie. Jej predpokladom 
je, že vznik a rozširovanie ohnísk socializmu v jednotlivých regiónoch sveta 
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bude v konečnom dôsledku znamenať víťazstvo socializmu vo svete. Podne-
tom na boj pri týchto organizáciách bol okrem všeobecného cieľa aj boj proti 
americkému imperializmu. Tento postoj bol primárne ovplyvnený americkou 
účasťou vo vojne vo Vietname. Množstvo radikálnych ľavicových skupín or-
ganizovalo útoky na vojenskú infraštruktúru NATO aj za výraznej finančnej  
a logistickej podpory ZSSR. Latinsko-americké teroristické organizácie si však 
vyvinuli vlastný ideologický rámec. Carlos Marighella, brazílsky ľavicový 
radikál, napísal známe dielo „Stručná príručka mestskej partizánskej vojny“, 
ktorá inšpirovala teroristické skupiny v 80. a 90. rokoch. Na jej princípoch 
budovali organizácie ako Montoneros v Argentíne a Uruguaji, Tupamaros  
a Sendero Luminoso v Peru, Sandistické hnutie v Nikaragui a gerilové skupiny 
v Guatemale a Kolumbii (Klavec, 2007: 70). 

Pravicový terorizmus je druhou podskupinou sociálno-politického teroriz-
mu. Do spektra tohto terorizmu zaraďujeme činnosť rôznych skupín, z ktorých 
mnohé boli polooficiálne či tajne naviazané na represívne zložky štátneho apa-
rátu, ktoré mali na starosti zaistenie bezpečnosti a boj proti uvedeným parti-
zánskym oddielom a teroristickým komandám, napr. v Latinskej Amerike. Boli 
súčasťou protiteroristickej stratégie štátu a organizačne kopírovali formu par-
tizánskych oddielov či teroristických kománd. Najznámejšími z týchto skupín 
boli Eskadry smrti, ktoré boli po prvýkrát založené príslušníkmi brazílskej kri-
minálnej polície v boji proti kriminálnikom. Príslušníci týchto eskadier smrti 
ich v rámci mimosúdne vykonávanej spravodlivosti fyzicky likvidovali. Z po-
hľadu ideológie to boli silne konzervatívne organizácie, ktoré ospravedlňovali 
svoje teroristické aktivity pomocou ochrany stávajúceho poriadku a ochrany 
štátu pred subverznými aktivitami. Tento druh terorizmu možno identifikovať 
u severoírskych lojalistov a kolumbijských extrémnych pravicových skupín ako 
Smrť únoscom, ktoré vykonávali útoky na príslušníkov už spomínanej orga-
nizácie FARC a mnohých iných (Drake, 1998). Zaraďujeme tu aj protiteroris-
tické oddiely s názvom GAL (Španielsko), ktoré likvidovali členov baskickej 
teroristickej organizácie ETA, ako aj niektoré akcie Ku-klux-klanu, alebo útok 
na budovu federálnej vlády v Oklahoma City. 

Etno-separatistický terorizmus  

Tento typ terorizmu sa vyznačuje tým, že jeho aktérmi sú rôzne etnické  
a národnostné skupiny. Ide najmä o oblasti štátov, v ktorých má etnická alebo 
národnostná menšina dominantný podiel na zložení obyvateľstva a ktorá hodnotí 
svoje postavenie ako nerovnoprávne. Zároveň táto skupina nerovnoprávnosť 
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pociťuje ako krivdu, odrážajúcu sa na ekonomickom postavení príslušníkov 
tejto skupiny, na možnostiach uspokojovať svoje politické ambície a celkove 
je oslabené identifikovanie sa tejto skupiny so štátom, v ktorom žije. V Európe 
sa do tejto kategórie zaraďuje IRA v Severnom Írsku alebo ETA v Španielsku. 
ETA sa usilovala o vytvorenie nezávislého baskického štátu vraždami španiel-
skych politikov, príslušníkov štátnej správy a policajtov.  

V regióne bývalej britskej kolónie Palestína, kde dnes existuje nezávislý 
izraelský štát a autonómne územia palestínskych Arabov, teroristické skupiny 
využívajú rôzne taktiky v boji proti Izraelu. Sú to jednak mnohé sekulárne 
orientované organizácie združené pod hlavičkou OOP (Organizácia pre oslo-
bodenie Palestíny), a tiež skupiny orientované na radikálny výklad islamu  
a neuznávajúce existenciu Izraela. Izrael chápu ako faktor okupácie palestín-
skeho územia, ktorého koniec vidia s koncom izraelského štátu. Týmto sme-
rom je zameraná činnosť Hamásu, Islamského džihádu a iných. Najznámej-
šou sekulárnou radikálno-nacionalistickou skupinou je organizácia Fatah, ktorá 
v minulosti podliehala veleniu Jásira Arafata a v posledných rokoch sa do-
stáva do konfrontácie s palestínskymi skupinami orientujúcimi sa na radikálny 
islam.  

Problémy v týchto organizáciách nastávajú vtedy, keď sa prehlbuje nesúlad 
v názoroch, akými spôsobmi dosahovať proklamované ciele. V tomto prípade 
najmä nesúhlas radikálov s metódami činnosti a s ich kritikou, ktorú obyčajne 
vyjadruje slogan „menej slov a viacej činov“. Tento rozkol môže vyústiť do roz-
štiepenia organizácie v súvislosti s odchodom radikálov a ultraradikálov, ktorí 
si môžu vytvoriť samostatnú organizáciu. Príkladom takéhoto scenára je IRA, 
keď pod vplyvom rozkolu vznikla konkurenčná Pravá IRA (Real IRA).  

Najznámejšou vo svete etno-separatistického terorizmu sa stala gerilovo-
teroristická organizácia Tigre oslobodenia Tamilského Elamu (LTTE), ktorá 
do svojej porážky v roku 2009 bojovala na ostrove Sri Lanka za vytvorenie 
nezávislého štátu Tamilov (ktorí sú hinduistami), na severozápade ostrova. 
Bojovala partizánskou taktikou a teroristickými útokmi proti väčšinovému 
sinhalskému obyvateľstvu, vyznávajúcemu budhizmus. LTTE sa stala známou 
preto, že ako prvá vytvorila štruktúru teroristickej organizácie a v rámci nej 
špecializované útvary, ktoré sa sústreďovali na zdokonaľovanie rôznych foriem 
útokov, okrem iného aj samovražedných útokov. Tieto mal na starosti útvar 
Čiernych tigrov, v ktorých boli pripravované na samovražedné útoky aj ženy. 
Okrem LTTE sú to v Južnej Ázii rôzne teroristické skupiny, motivované naj-
mä radikálnym islamizmom.  
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Gurr (2000) prichádza so štyrmi základnými faktormi, ktoré ovplyvňujú 
vznik etno-separatistickej teroristickej organizácie. Prvým je významnosť etno-
kultúrnej identity pre členov a lídrov danej skupiny – miera kultúrnej odlišnosti 
vis-á-vis ostatným skupinám v štáte, komparatívne znevýhodnenie, intenzita 
minulého a súčasného konfliktu so štátom a konkurenčnými skupinami. Dru-
hým faktorom je atraktivita stimulov, ktoré dokáže skupina členom ponúknuť 
vo forme politickej akcie – prekonanie kolektívnej nevýhody voči ostatným 
skupinám, navrátenie stratenej politickej autonómie, odpor voči represívnemu 
štátu. Tretím faktorom je schopnosť viesť kolektívnu akciu – sila identity, teri-
toriálna koncentrácia, existujúca skupinová súdržnosť, autentickosť vedenia 
a schopnosť tvorby koalícií naprieč rôznymi záujmami. Štvrtým faktorom je 
dostupnosť príležitostí v politickom prostredí, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť 
úspechu danej skupiny – rozpadávanie a tvorba nových štátnych útvarov, tran-
zícia v type režimu, vznikanie nových koalícií a obmena elít. Z týchto faktorov 
však najdôležitejšiu úlohu zohráva povaha a trvanie minulých a súčasných 
konfliktov medzi etnickou skupinou a dominantnými skupinami v štáte, ktoré 
priamo ovplyvňujú vznik terorizmu (Kurdi, konflikty medzi katolíkmi a pro-
testantmi v Severnom Írsku). Identita potom zohráva kľúčovú úlohu najmä  
v kapacitách daných skupín a v celkovej podpore v danej etnickej skupine pre 
ich násilné aktivity.  

Etnický terorizmus sa vo všeobecnosti výrazne odlišuje od náboženského 
terorizmu. Podobne ako v prípade iných skupín je hlavnou motiváciou presa-
denie vplyvu v ostatných skupinách a nepriateľských vládach. Avšak tieto 
skupiny sa primárne koncentrujú na kreovanie špecifickej etnickej identity, tá 
je na rozdiel od oficiálnej štátnej, silne komunitná. Etnický terorizmus tak na 
jednej strane priťahuje pozornosť štátnych zložiek, ich odvetné aktivity však 
posilňujú komunitnú lojalitu. Na druhej strane perzekúcie etnika priťahujú po-
zornosť širšej verejnosti a zvyšujú tak ich počty ako aj finančnú podporu. Navy-
še v príliš heterogénnych spoločnostiach takéto útoky narúšajú krehkú jednotu 
štátu, keď polarizácia vedie až k posilneniu aj iných etnických separatistických 
skupín (Byman, 1998: 150). 

Posilňovanie etnickej identity a tvorbu ideologického rámca príslušnej ko-
munity teroristickým hnutiam komplikujú viacnásobné identity príslušníkov 
etnika. Región, náboženstvo, klan, rodina a štátna príslušnosť ovplyvňujú indi-
viduálnu identitu. Je to práve jazyk, čo napokon nacionalisti využívajú ako 
spojovník pri interpretácii histórie a tvorbe národných mýtov. Ďalšou kľúčo-
vou fázou pri tvorbe ideologického rámca etno-separatistických teroristov je 
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vytvorenie dichotómie s dominantným, konkurenčným etnikom. V tomto prí-
pade teda byť Kurdom neznamená byť Turkom, podobne ako byť Baskom 
neznamená byť Španielom. Identita sa tak tvorí v protiklade so súperovou iden-
titou a rozdiely medzi etnikami sa stávajú ostrejšími. „Ak je etnický teroriz-
mus úspešný, kultúra sa stáva otázkou politiky“ (Byman, 1998: 54). Navyše 
samotný etnický terorizmus ideologicky vychádza z kolektívnej historickej 
pamäte. Práve z tohto dôvodu Post (2005: 620) konštatuje, že na rozdiel od 
sociálno-revolučných skupín, ktoré sa rozchádzajú s generáciami otcov, etnický 
terorizmus preberá misiu svojich rodičov a predošlých generácii, ktoré tiež 
predstavovali disent voči režimu. Napokon pri tomto type terorizmu je niekedy 
komplikované normatívne oddeliť ich misie od misií tzv. bojovníkov za slobo-
du. V mnohých prípadoch boli spomínané skupiny „pre jedných teroristi, pre 
druhých bojovníci za slobodu” (Forsberg, 2005: 3). 

Náboženský terorizmus 

Ako uvádza David Rapoport (1984: 659), náboženstvo predstavovalo do 
19. storočia jediné akceptovateľné odôvodnenie teroru. Moderné podmienky 
však neskôr priniesli aj iné ideológie, ktoré tento typ terorizmu dočasne vytes-
nili. V modernej histórii tak do 60. rokov minulého storočia nemala ani jedna 
aktívna teroristická skupina náboženský charakter, kým v súčasnosti tieto tvoria 
takmer štvrtinu všetkých aktívnych organizácií. Ak budeme vychádzať z po-
merne zjednodušujúcej dichotómie sekulárny verzus náboženský terorizmus, 
možno identifikovať viacero kľúčových odlišujúcich znakov, tak na úrovni 
ideológie, ako aj cieľov, prostriedkov a obetí útokov. Kým sekulárni teroristi 
považujú násilie za prostriedok na naplnenie ich cieľov, náboženskí teroris-
ti vnímajú aj samotné násilie v podobe vedenia náboženskej vojny za cieľ. 
K tomuto napomáha argumentácia pomocou „božieho vnuknutia“ a výrazná 
sloboda pri interpretácii náboženských textov. Nevnímajú sa ako súčasť exis-
tujúceho systému, ktorý chcú vylepšiť, ale usilujú sa o radikálnu spoločensko-
politickú premenu (Grešková, 2003: 16). 

Pre nábožensky motivovaných teroristov je primárnym publikom božstvo 
a vychádzajúc z jednotlivých náboženských koncepcií, je pre teroristov cha-
rakteristické, že často nepotrebujú svedkov alebo publicitu. Podobné správanie 
vykazovali hinduistickí násilníci, ktorí zabíjali a okrádali pocestných v Indii  
a pomocou terorizovania ľudí prinášali obete svojmu božstvu – Kalimu, hin-
duistickému bohu deštrukcie a teroru. Táto skupina fungovala veľmi dlhé ob-
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dobie, od 7. storočia do 13. storočia a predpoklady počtu obetí sa odhadujú na 
takmer pol milióna (Rapoport, 1984: 661). 

Náboženský terorizmus stojí na veľmi odlišnom hodnotovom rámci, spôso-
boch legitimizácie a dôvodenia ako sekulárny terorizmus. Násilie je pre nábo-
ženského teroristu súčasťou božej povinnosti, ktorá vychádza z teologického 
imperatívu. Týmto spôsobom terorizmus dostáva transcendentálny prvok, ktorý 
nie je natoľko ohraničený politickými, morálnymi, alebo praktickými obmedze-
niami ako v prípade iných teroristických organizácií. Práve z dôvodu absencie 
taktických predpokladov, je náboženský terorizmus náchylnejší k nerozlišu-
júcemu a spektakulárnemu násiliu. Navyše z pohľadu publika a podporovate-
ľov teroristických akcií, náboženskí teroristi sú v ich mysliach angažovaní 
v totálnej vojne a nepotrebujú zástupy podporovateľov a priaznivú verejnú 
mienku. Z tohto dôvodu sa cieľom útoku môže stať akýkoľvek cieľ mimo da-
ného náboženstva, respektíve sekty. Označovanie ostatných ľudí ako neveria-
cich, odpadlíkov tak má za primárnu úlohu odľudštiť obete terorizmu a dodáva 
náboženským fanatikom motiváciu k nadmernému násiliu a vysokému počtu 
obetí (Hoffman, 1993: 3). Odmietnutie svetských ideológií a prijatie jediného 
cieľa a to absolútneho víťazstva (v porovnaní so sekulárnym terorizmom, ktorý 
sa vo väčšine prípadov orientuje najmä na relatívne zisky) je tak prirodzeným 
výsledkom tohto ideologického rámca.  

Kresťanské, židovské, moslimské, budhistické alebo sikhistické fundamen-
talistické a teroristické hnutia majú spoločné tri veci. Po prvé, odmietnutie 
kompromisu medzi liberálnymi hodnotami, sekulárnymi inštitúciami a nábo-
ženstvom. Po druhé, odmietajú hranice sekulárnej spoločnosti, ktoré vyčlenili 
náboženstvu priestor v osobnej sfére človeka. Po tretie, moderné formy nábo-
ženstva nahrádzajú „autentickou“ verziou spočiatku vzniku daného nábožen-
stva (Juergensmeyer, 2000: 221). Dôvodom je domnelý alebo skutočný tlak 
prenikania nových kultúrnych vzorcov do pôvodných komunít, alebo reakcia 
na násilie stotožňované s náboženskou príslušnosťou útočníka.  

V súčasnosti sú v tomto type terorizmu reprezentované všetky dominantné 
náboženské prúdy. Kresťanstvo je stáročia spájané s križiackymi vojnami, od 
90. rokov však narastajú prípady teroristických útokov kresťanských teroristov, 
najmä v USA. Ako príklad môže poslúžiť bombový útok na kliniku potratov 
v Alabame v roku 1997, alebo bombový útok na dejisko olympijských hier  
v Atlante v roku 1996. Z kresťanstva vychádza aj ideológia teroristických ko-
mánd pod vedením Josefa Konyho LRA (Lord Resistance Army) v Ugande. 
Hinduistické prejavy násilia sa prevažne orientujú na moslimskú menšinu  
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v Indii. Indickí sikhovia sa zasa v roku 1984 zabarikádovali v komplexe Zlaté-
ho chrámu, kde sa pokúsili o prevrat. Represívne opatrenia vlády neskôr viedli 
k opätovnej vlne násilia v podobe zavraždenia Indiry Gándhiovej a bombového 
útoku na let spoločnosti Air India, pri ktorom zomrelo všetkých 329 pasažie-
rov na palube. V židovskej tradícii sa tiež vyskytujú teroristické hnutia. Tie 
sa prevažne zameriavajú na vraždenie palestínskych civilistov. Najmasívnej-
ším útokom týchto kománd bola streľba v mešite v Hebrone v roku 1994. Poli-
ticky dôležitý bol tiež atentát na predsedu izraelskej vlády Yitzhaka Rabína  
v roku 1995 židovským fundamentalistom. Napokon aj budhistické nábožen-
stvo zneužívajú mnohé teroristické zoskupenia. V Mjanmarsku napríklad bud-
histickí mnísi zabili takmer 200 ľudí, prevažne moslimov z kmeňa Rohinga  
v rámci niekoľko ročnej náboženskej kampane. 

Islamský terorizmus 

Predkladaná štúdia sa vzhľadom na zameranie prípadových štúdií bude 
primárne venovať islamskému terorizmu. Od 90. rokov minulého storočia sa 
tento fenomén dostáva stále viac do popredia záujmu teoretikov terorizmu. 
Dôvodom je okrem iného aj fakt, že islamský terorizmus v súčasnosti pred-
stavuje jeden z najaktívnejších typov terorizmu, čo sa týka počtu útokov, ale 
najmä vykazuje najvyššie počty obetí (viď tab. 5). V období medzi rokmi 1968 
a 2005 boli islamistické skupiny zodpovedné za 93,6 percent všetkých nábo-
ženských teroristických útokov a za 86,9 percent strát na životoch (Piazza, 
2009: 63). Fish, Jensenius a Michel (2010) však prichádzajú so zistením, že 
nemožno jednoznačne konštatovať, že by štáty, ktoré majú väčšinu populácie 
moslimského vierovyznania zažívali disproporčne viac politického násilia ako 
akýkoľvek iný región. Navyše miera násilia islamistov nie je podľa autorov 
disproporčne vyššia ako v prípade terorizmu iniciovaného na pozadí etnických 
konfliktov v danom regióne.  

Nemožno tvrdiť, že ciele a motivácie islamských teroristických skupín sú 
rovnaké. Základ ideológie vychádza z náboženskej povinnosti džihádu, čiže 
svätej vojny. Podoba a rozsah džihádu a výber obetí sa však prispôsobuje lo-
kálnym podmienkam. Napríklad islamské teroristické skupiny v Egypte boli 
motivované zvrhnutím sekulárneho režimu a úsilím nahradiť ho islamským 
režimom. Islamisti v Indii sú zväčša motivovaní odplatou za vnímaný útlak 
moslimskej menšiny. V mnohých oblastiach, ako napríklad v Čečensku, Pa-
lestíne a Kašmíre sa islamský terorizmu spája aj s nacionalistickou ideoló-
giou.  
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Tab. 5 Porovnanie teroristických skupín medzi rokmi 1998 – 20053 

  

Počet 
skupín 

Počet 
útokov 

Počet 
obetí 

Priemerný 
počet obetí 

na útok 
Nacionalisticko-  
separatistické skupiny 

180 2 540 17 188 6,9 

Ľavicové skupiny 187 1 967 6 522 3,3 
Pravicové skupiny 19 120 623 5,1 
Islamistické skupiny 138 1 543 32 444 21,1 

napojené na al-Káidu 32 678 24 460 36,1 
bez napojenia na  
al-Káidu 

106 866 8 158 9,4 

Ostatné skupiny 49 68 281 4,13 
 

Islamské teroristické hnutia možno rozdeliť na strategické skupiny a univer-
zalistické skupiny. Strategické skupiny majú zväčša ohraničené a konkrétnejšie 
ciele, napríklad oslobodenie určitého územia, vytvorenie nezávislého štátu 
pre špecifickú nábožensko-etnickú skupinu alebo zvrhnutie konkrétnej vlády. 
Teroristické násilie tu predstavuje strategický nástroj na zmenu režimu ale-
bo dosiahnutie iných cieľov. Zväčša majú navyše pomerne súdržnú cieľovú 
populáciu, v ktorej mene sa zapájajú do teroristických útokov. Sú na nej zá-
vislí tak z pohľadu ľudovej podpory, ako aj z pohľadu financovania. V mno-
hých prípadoch ich stratégia počíta aj s vyjednávaním s oponentami (Piazza, 
2009: 65). 

Na druhej strane univerzalistické hnutia majú často príliš ambiciózne, ab-
straktné a/alebo komplexné ciele, ktoré sú založené primárne na ideológii. 
Teroristické útoky majú prevažne komunikačnú úlohu a majú za cieľ ukázať 
cieľovému publiku a oponentom mieru odhodlania za islamskú vec. Čím stra-
tegickejší cieľ, tým sa pre skupiny zvyšuje mediálne pozornosť. Často sú príliš 
ideologicky a fyzicky vzdialení cieľovej skupine útokov, čo im umožňuje usku-
točňovať útoky bez obavy o stratu tohto segmentu populácie (Piazza, ibid.). To-
to rozdelenie sa nemusí vzťahovať iba na islamský terorizmus, ale aj na ľavi-
cové a pravicové formy terorizmu. Odhliadnuc od ideologického cieľa, čím je 
nastavený univerzálnejšie, tým pravdepodobnejší je vyšší počet obetí a neroz-
lišujúceho násilia. 

                                                 
3 Zdroj: PIAZZA, J.A. 2009. 'Is Islamist Terrorism More Dangerous? An Empirical Study of 

Group Ideology, Organization, and Goal Structure. In Terrorism and Political Violence. Vol. 
21, No.1. s. 62–88. 
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Z pohľadu ideológie pre islamských fundamentalistov neexistuje v praxi 
rozdelenie medzi politikou a náboženstvom (dín wa-dawla). Základné princí-
py islamského fundamentalizmu, z ktorých teroristi vychádzajú sú vo svojej 
podstate ahistorické a dichotomické. Vzor hodný nasledovania je striktne vy-
medzený na obdobie života proroka a jeho najbližších, tým pádom všetky ostat-
né náboženské inovácie, filozofický relativizmus a intelektuálny a politický 
pluralizmus sú považované za neprijateľné. Toto vedie ku konštrukcii dicho-
tomického videnia sveta, rozdeleného na svet islamu (Dar al-islám) a svet vojny 
(Dar al-Harb), teda územia v ktorých nevládne islamské náboženstvo. Tieto 
dva svety sú v stave náboženskej vojny, ktorá sa podľa fundamentalistov skončí 
až finálnym víťazstvom islamu (Bar, 2004: 29).  

Do 80. rokov minulého storočia boli pokusy o mobilizáciu moslimov pre 
džihád v Palestíne a Kašmíre relatívne neúspešné. Sovietska invázia Afganis-
tanu sa však stala zlomovým bodom, keď tisícky džihádistov začali prúdiť do 
Afganistanu, aby bojovali proti okupácii režimu „nevercov“. Tento akt sa rám-
coval ako osobná povinnosť každého moslima a vychádzala z nedeliteľnosti 
islamského územia. Pád ZSSR spôsobil v tábore islamských teroristov eufóriu 
víťazstva a profesionalizáciu džihádistických bojovníkov, ktorí sa od tohto ob-
dobia angažujú v takmer každom konflikte na územiach moslimských štátov. 
Porážka Šáhovho režimu v Iráne a úspešná islamská revolúcia v roku 1979 vý-
raznou mierou prispela k posilneniu pocitu misie islamských teroristov. Navyše 
samotná Iránska islamská republika sa od svojho zrodu angažuje v podpore 
mnohých radikálnych islamských skupín, šíitskeho ale aj sunitského pôvodu. 
Súčasní džihádisti si postupne vyvinuli mentalitu „bello ergo sum“ (bojujem, 
teda som), v rámci ktorej nie je najdôležitejším meradlom ich úspechu dosiah-
nutie konečného cieľa, ale úspech konkrétnej operácie. Títo bojovníci druhej 
generácie sa tak snažia napodobniť „úspechy“ ich predchodcov (Bar, 2004: 30). 

Z tohto pohľadu teroristický útok na budovy Svetového obchodného centra 
v New Yorku 11. 9. 2001 predstavuje kvalitatívny predel vo zvyšovaní účinnosti 
teroristických útokov. Podstatou jeho ohromujúceho účinku bola kombinácia 
technických vedomostí a zručností s odhodlaním zomrieť. Výsledkom bolo tri-
tisíc mŕtvych, čím sa dosiahol efekt ako keby boli použité niektoré zo zbraní 
hromadného ničenia. Takéto obetovanie životov na splnenie cieľov možno po-
važovať aj za určitú formu zjednocovania medzi veriacimi moslimami, ktorým 
ide o ochranu tradičných hodnôt. Podporou terorizmu vyjadrujú aj odpor a ob-
ranu proti prenikaniu cudzích hodnôt a záujmov, ktoré sa podľa nich snažia  
o podriadenie arabsko-islamského sveta svojim záujmom a cieľom. Tieto činy 
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v prostredí protizápadne a protiamericky orientovaných skupín islamských 
fundamentalistov zvýšili popularitu Usámu bin Ládina. Tak sa aspoň z psycho-
logicko-politického hľadiska vytvorila priaznivejšia situácia na proklamované 
vytváranie zjednoteného islamského frontu a v niektorých oblastiach islamské-
ho sveta priaznivejšia klíma na to, aby sa aktivizovali snahy na vytváranie 
islamských superštátov. Toto sú prakticko-politické aktivity a snahy o naplne-
nie cieľov panislamistického hnutia, založené v tomto prípade na radikálnej 
fundamentalistickej interpretácii islamu. Okrem toho umožňuje získavať pre 
politické ciele skupiny ďalších stúpencov, a tak rozširovať ich rady. Náboženská 
argumentácia a ňou posvätené akcie majú aj významnú mobilizačnú funkciu  
a sú významným faktorom ich aktivizácie.  

Globálny džihád predstavuje radikálnu aktivitu a je pre islamistov rozhodu-
júcim pokusom o prekonanie negatívneho stavu, v ktorom sa nachádza arabsko-
islamská oblasť. Je to boj na dvoch frontoch, jednak proti nepriateľskému svetu 
neveriacich a na druhej strane proti jeho spojencom vo vládnucich vrstvách 
islamských krajín. Takto zameraný islamský džihád má veľký vplyv najmä 
na mladú generáciu, sklamanú z doterajšieho vývoja a frustrovanú stratou per-
spektívy a svojou sociálno-ekonomickou situáciou. Poskytuje jej možnosť 
identifikovať sa s bojovým džihádistickým úsilím o obnovu politickej moci  
a veľmocenského vplyvu islamu. Mladú generáciu to mobilizuje aj na do-
mácom fronte, lebo to znamená tiež fyzickú likvidáciu členov a predstavite-
ľov mocenských štruktúr, zodpovedných za zaostávanie, sociálny a hospodár-
sky úpadok a za úpadok medzinárodnopolitického postavenia islamských 
krajín.  

Podľa radikálnej islamistickej interpretácie „ich zlý stav pramení vo vnútor-
ných nedostatkoch, v oslabenej, či zanedbanej viere. Moslimovia prišli o všetko 
– politickú autoritu, rešpekt, duchovné či svetské bohatstvo – pretože vypove-
dali pakt s Mohamedom“ (Kakar, 2005). Kakar to prirovnáva aj k bojom, vede-
ným na Arabskom polostrove prvým kalifom Abú Bakrom proti kmeňom, ktoré 
odpadli od dohody s Mohamedom. V týchto bojoch, známych ako boje s odpad-
líkmi, sa preslávil vodca Chálid ibn al-Walíd, ktorý dostal slávny titul Sajf 
Alláh (meč Boží). Práve tento vojvodca, jeho činy a titul sú inšpiráciou pre 
členov a predstaviteľov teroristických buniek a veliteľov gerilovo-teroristických 
skupín. Globálny džihád svojou organizačnou štruktúrou a činnosťou prekra-
čuje hranice regiónu Blízkeho východu a získava celosvetový rozmer. Ako 
ukážu prípadové štúdie, islamský terorizmus má v rôznych krajinách odlišné 
ciele, taktiky a aj charakter (moralistický, kultúrny, nacionalistický).  



 

Jozef Klavec – Katarína Pevná 

 58

Financovanie islamského terorizmu 

Aj napriek tomu, že je terorizmus do značnej miery efektívnou zbraňou na 
strane slabších v asymetrickom type konfliktu, nie je možný bez dostatočného 
prísunu peňazí, či už prostredníctvom štátnej podpory alebo mimovládnych 
organizácií, charít a dobročinných organizácií, ktoré fungujú ako legálne krytie 
pre filtrovanie finančných prostriedkov smerujúcich na podporu terorizmu. Na 
rovnaké účely sa využívajú takisto vplyvní podnikatelia, bankári a príslušníci 
etnických a náboženských skupín, z ktorých pochádzajú členovia teroristických 
organizácií. Členovia týchto etník a náboženských skupín často podporujú te-
roristov tým, že pod tlakom hrozby odovzdávajú pravidelne aj menšie finančné 
čiastky v rámci takejto podpory. Teroristické útoky nie sú zadarmo, hoci je ne-
pomer medzi nákladmi na ich financovanie a materiálnymi stratami a nena-
hraditeľnými obeťami na ľudských životoch a následkami počtov ľudí, ktorí 
utrpeli rôzne typy poranení. Tento nepomer sa dá charakterizovať tak, že ide 
vo vzťahu k spôsobeným škodám a stratám o relatívne malú finančnú náročnosť 
alebo že za málo peňazí sa narobia obrovské škody. Napriek tomu je zabezpe-
čenie dostatku finančných prostriedkov pri prudkom poklese štátneho sponzo-
ringu niekedy veľmi komplikovaná záležitosť.  

Pre ilustráciu možno uviesť približné finančné náklady na niektoré najzná-
mejšie teroristické útoky z konca 20. a zo začiatku 21. storočia. Simultánny 
teroristický útok na budovy veľvyslanectiev USA v Keni a Tanzánii stál pri-
bližne 30 000 USD. Náklady na útok na americkú vojnovú loď Cole v roku 
2000 v Jemene sa pohybovali v rozmedzí od 5000 do 10 000 USD. Útok na 
budovy WTC v New Yorku, budovu Pentagonu a nepodarený útok na Biely 
dom vo Washingtone možno vyčísliť sumou okolo 500 000 USD, teroristický 
útok na ostrove Džerba v Tunisku v roku 2002 stál 20 000 USD, útok na tanker 
Limburg z roku 2002 – 127 000 USD, teroristický útok v turistickom centre na 
indonézskom ostrove Bali, ktorý si vyžiadal 202 mŕtvych turistov, väčšinou 
Austrálčanov stál 74 000 USD (Brisard, 2002). Najväčší prísun finančných 
prostriedkov zo štátnych zdrojov pochádza zo Saudskej Arábie a arabských 
emirátov väčšinou pre sunitské militantné a teroristické skupiny. Saudská Ará-
bia na tento transfer využíva jeden z pilierov islamu, ktorým je náboženská 
daň zakát. Fondy a nadácie s týmto názvom, ich správa a činnosť je riadená 
oficiálnymi štátnymi orgánmi Saudskej Arábie a na to vytvorenými inštitúcia-
mi ako je Oddelenie pre zakát a dane z príjmu Ministerstva financií a hospo-
dárstva Saudskej Arábie.  
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Tab. 6 Odhad operačných finančných nákladov na prevedenie vybraných teroristických 
útokov4 

Teroristický útok Rok Operačné náklady (odhad) 
Bombový útok na ambasádu USA vo 
Východnej Afrike 

1998 > 30 000 $ 

USS Cole bombový útok 2000 5 000 $ – 10 000 $ 
Útok na Svetové Obchodné Centrum 2001 > 500,000 $ 
Bombový útok na mešitu v Džerbe 2002 20,000 $ 
Bombový útok na tanker v Limburgu 2002 127 000 $ 
Bombové útoky v Bali 2002 74 000 $ 

 
Činnosť výcvikových táborov islamských teroristov v súčasnej globálnej 

sieti džihádistického terorizmu je po materiálnej aj odbornej stránke finančne 
náročná. Preto ju nie je možné zabezpečiť bez sponzorovania určitými štátmi, 
alebo bez získavania darov od jednotlivcov alebo malých skupín ľudí mimo 
štátnych štruktúr. Títo môžu prispievať aj na účty rozvinutého systému rôznych 
islamských nadácií, z ktorých najvýznamnejšiu časť kontroluje a spravuje Saud-
ská Arábia. Najdôležitejšími charitami, prostredníctvom ktorých boli okrem 
humanitárnych akcií zabezpečované aj finančné náležitosti radikálnych sunit-
ských islamistických skupín a tiež teroristickej siete al-Káida sú Islamská na-
dácia al-Haramain, Medzinárodný podporný fond al-Bir Society, Medzinárodná 
islamská podporná organizácia, Svetová moslimská liga, Rabita Trust, Svetové 
zhromaždenie moslimskej mládeže, Saudský výbor pre podporu Kosova a Če-
čenska SJRC, Saudský výbor Červeného polmesiaca (Brisard, 2002: 27). Me-
dzi osobami, ktoré finančne podporovali al-Káidu boli aj známi bankári Chalid 
bin Mahfúz, Saleh Abdulláh Kamel a obchodníci ako Jásin al-Kadi a Mohamed 
Husajn al-Amudi.  

Prostriedky získané z týchto nadácií sú nasmerované najmä na pomoc ra-
dikálnym sunitským skupinám. Na druhej strane Iránska islamská republika 
podporuje prevažne šíitske skupiny v islamskom svete, ktoré v súčasnosti pred-
stavujú menšinu. Toto rozdelenie však nemusí vždy platiť, pretože Irán pod-
poruje organizácie a skupiny ako to vyhovuje cieľom jeho zahraničnej politiky 
a priamemu alebo nepriamemu odstrašeniu od aktivít, ktoré z pohľadu politickej 

                                                 
4 Zdroj: BRISARD, J. CH. 2002. Terrorism financing. Routes and trends of Saudi terrorism 

financing. Report prepared for the President of the Security Council United Nations. 2002. 
[cit. 18. 5. 2013]. Dostupné na internete:  

  <http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/22.pdf>. 
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elity súčasného Iránu znamenajú ohrozenie jeho bezpečnosti. Irán v súčasnosti 
podporuje najmä rôzne radikálne šíitske organizácie a hnutia v Afganistane, 
Iraku a Libanone (Panah, 2007: 73). Prostredníctvom nadácií a fondov pod 
dohľadom iránskych revolučných gárd presúva veľké sumy finančných pro-
striedkov na účty týchto organizácií alebo prostredníctvom mimobankového 
transferu známeho ako hawala. Tento systém funguje na doručovaní finanč-
ných prostriedkov v hotovosti dôveryhodným osobám. Podporou radikálnych 
organizácií sa posilňuje vplyv myšlienok iránskej islamskej revolúcie a Irán-
skej islamskej republiky aj v sunitskej časti islamského regiónu. 

Množstvo duchovných a revolučných organizácií ako je Úrad pre oslobo-
dzovacie hnutia a sieť Ali Akbara Mohtašamiho sa angažuje v tejto činnosti. 
Nadácia mučeníkov založila oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a medzinárod-
né vzťahy, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje spolupráca s islamskými 
oslobodzovacími hnutiami. Pobočky organizácie, ktoré sú v Libanone a Sýrii 
boli zriadené na to, aby koordinovali činnosť v oblasti finančných, zdravotníc-
kych, vzdelávacích a sociálnych záležitostí. Týmto sa vytvorila široká sieť čin-
ností, prostredníctvom ktorých sa vplyv Iránu rozšíril, čo vytvorilo základňu 
pre formovanie revolučných hnutí (Panah, 2007: 74).  

Medzinárodná sieť al-Káida sa nespoliehala len na prísun finančných pro-
striedkov z bánk a nadácií, kontrolovaných štátom alebo na bohatých donorov, 
ale vytvorila si aj vlastnú obchodno-podnikateľskú štruktúru v ktorej mala  
z bánk významnú pozíciu Islamská banka al-Šamal, ktorú založili významní 
saudsko-arabskí bankári. V tejto štruktúre mali svoje miesto tiež rôzne firmy 
a spoločnosti, ktoré podnikali v oblasti poľnohospodárstva, zaoberali sa dovo-
zom a vývozom tovarov a v nej mala významné postavenie aj stavebná firma 
naviazaná na bin Ládinovu skupinu. V dobe, keď Usáma bin Ládin odišiel zo 
Saudskej Arábie do Sudánu dostávala v tejto krajine najlukratívnejšie objed-
návky na budovanie ciest, letísk a iných zariadení (Brisard, 2002).  

Po roku 2001 Saudská Arábia znížila objem finančných prostriedkov, po-
skytovaných rôznym islamským organizáciám najmä v dôsledku toho, že štátne 
orgány podrobujú väčšej kontrole tok peňazí, aby sa nedostávali do rúk tero-
ristických organizácií, ktoré ohrozujú aj bezpečnosť Saudskej Arábie. Príkla-
dom môže byť organizácia al-Káidy na Arabskom polostrove. Následkom tohto 
postoja Saudskej Arábie je zmenšenie finančných prostriedkov na účtoch al-
Káidy a väčšia závislosť od množstva drobných donorov. Tento stav viedol bý-
valého šéfa Finančného výboru al-Káidy k vyhláseniu, na adresu tých, ktorí 
nemôžu bojovať, aby aspoň poslali peniaze (Jacobson, 2010). Znamená to aj, 
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že teroristické organizácie sú viac odkázané na samofinancovanie a v jeho rámci 
i na získavanie prostriedkov z kriminálnej činnosti, čím sa dostávajú do vzťahov 
spolupráce so skupinami organizovaného zločinu.  

Teroristické skupiny využívajú na financovanie aj internet, prostredníc-
tvom ktorého sa kontaktujú nielen s členmi a podporovateľmi skupín v mies-
te svojho pôsobenia, ale tiež si vytvárajú spojenie s množstvom legálne pôso-
biacich nadácií a fondov v rôznych častiach sveta. Príkladom môže byť Sami 
al-Husajn zo Saudskej Arábie, ktorý vyštudoval na štátnej univerzite v Idaho 
a stal sa špecialistom na webové stránky rôznych extrémistických organizá-
cií. V roku 2003 bol v USA obžalovaný z podpory Hamásu, keď ako počíta-
čový špecialista prostredníctvom webových stránok pomáhal získavať finančné 
prostriedky pre Hamás a súčasne podporoval aj regrutáciu nových členov, 
ktorí by sa zapojili do džihádu proti Izraelu a takisto v Čečensku (Jacobson, 
2010). 

Teroristické organizácie využívajú na finančné zabezpečenie svojej činnosti 
sieť islamských bánk a rôznych fondov a nadácií, oficiálne podnikanie získa-
vajú aj z podielu na kriminálnej činnosti, ako je pašovanie drog, cigariet a iných 
tovarov, alebo vydierania v rámci diaspóry. Z bánk a obchodných spoločností 
je to najmä rozvetvená skupina Barakat, ako napríklad Barakat Bank of Somali, 
Barakat Boston, Barakat Construction Company Dubai, Barakat International 
Foundation Sweden, Barakat Bank of Remittances, Mogadishu a Dubai a ďal-
šie (Raphaeli, 2008: 197). Často využívaným spôsobom presunu finančných 
prostriedkov je hawala, čo znamená ich presun mimo oficiálnej siete finančných 
inštitúcií. V pravom slova zmysle ide o neformálne transakcie, čím sa vytvára 
neformálny systém. Podľa odhadov sa prostredníctvom tohto systému presunú 
ročne finančné prostriedky v hodnote dvoch miliárd dolárov – čo je asi 2 % 
finančných transakcií vo svete ročne (Raphaeli, 2008: 174).   

2.4. Terorizmus a nestabilita politických režimov 

Terorizmus v demokratických a nedemokratických štátoch  

Z pohľadu teoretických predpokladov terorizmu je dôležité zadefinovať si 
rámec politického systému, v ktorom sa terorizmus odohráva. Autori Eubank 
a Weinberg (1998) konštatujú, že teroristické útoky sa omnoho častejšie usku-
točňujú v demokraciách ako v nedemokratických režimoch. Navyše upozor-
ňujú, že krajiny, ktoré sa nachádzajú v tranzičnej fáze sú omnoho náchylnejšie 
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k vzniku terorizmu. Eyerman (1998) však prichádza k opačnému názoru. Jeho 
analýza ukazuje, že demokracie naopak podliehajú menšiemu počtu teroristic-
kých útokov ako autokracie. Autor to okrem iného zdôvodňuje aj faktom, že 
keďže demokracia znižuje náklady na dosiahnutie politických ziskov legálny-
mi spôsobmi, vysoké náklady spojené s terorizmom nie sú natoľko atraktívne 
(Eyerman 1998, Ross, 1993). Tento záver však vyvrátilo množstvo iných au-
torov (napríklad Eubank, Weinberg 2001, Sandler 1995).  

Ochrana občianskych práv a slobôd spájaná s demokraciou, má opačné ná-
sledky pre kalkulácie teroristov. Občania im dávajú prioritu pred sekuritizáciou 
a tvrdými protiopatreniami, ktoré by mohli ohroziť životy nevinných občanov. 
Keďže sú takéto opatrenia nepopulárne môžu ohroziť znovuzvolenie politikov. 
Množstvo veto hráčov a férové súdnictvo navyše často sťažujú odsúdenie te-
roristov. Tento aspekt tak v kalkuláciách teroristických organizácií zohráva 
významnú úlohu (Li, 2005: 282). Sloboda tlače v demokraciách tiež otvára 
teroristom možnosti realizácie, nakoľko ich primárnym zámerom je získať po-
zornosť širokého publika a rozširovať strach. Navyše striktné protiteroristické 
stratégie sú pre demokracie nákladné, kým v autokratickom režime ich úzka 
elita rozhodovateľov schváli jednoduchšie (Wilkinson, 2001). 

Čo môže komplikovať porovnanie typov režimu na základe dostupných 
teroristických databáz, je prístup k médiám v jednotlivých krajinách. Kým v de-
mokraciách sa na verejnosť dostávajú všetky teroristické útoky, autokracie často 
štatistiky „vylepšujú“ pomocou cenzúry. Tento aspekt môže mať výrazný vplyv 
na otázku prečo demokracie majú viac skúseností s terorizmom. Chenoweth 
(2013) však argumentuje, že neexistuje reálny dôkaz takejto informačnej asy-
metrie. Väčšina súčasných databáz totiž pracuje aj s útokmi, ktoré vlády oficiál-
ne neudávajú, pričom výsledky sú štatisticky rovnaké.  

Odlišné sú aj ciele teroristických aktivít v oboch typoch režimov. Kým v de-
mokraciách je vláda obmedzená verejnou mienkou, v autokraciách len úzkou 
elitou okolo autokrata. Ciele teroristických útokov sa teda v demokraciách 
omnoho častejšie zameriavajú na civilistov, kým v autokraciách skôr na kapaci-
ty režimu – vládnych predstaviteľov, policajné a bezpečnostné zložky a infra-
štruktúru režimu. Hoci nedemokracie zažívajú menej terorizmu, takmer štvrtina 
všetkých teroristických organizácií a 40 percent útokov medzi rokmi 1970 – 
2007 vznikli práve v autokraciách (Aksoy – Carter – Wright, 2011: 3). Ako 
konštatuje Lacquer (1999: 145) „je ťažké vybaviť si jedinú krajinu Blízkeho 
východu, ktorá by nemala nedávnu skúsenosť s terorizmom, snáď okrem najau-
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toritárnejších štátov ako Irán a Irak (do roku 2003)5, kde jediný typ terorizmu je 
štátny terorizmus.“ 

Dôvodom prečo teroristi zväčša operujú v demokratických štátoch môže 
byť aj fakt, že ide primárne o propagandu alebo o vyjadrenie zahranično-po-
litického postoja násilnou cestou. Praktizovanie demokratického politického 
systému totiž ešte v praxi neznamená, že daná krajina substantívne podporuje 
demokratizáciu v zahraničí. Napríklad USA v rámci zahraničnej politiky dlho-
dobo presadzovali realizmus, t. j. podporu spriaznených diktátorov. Uprednost-
ňovaním stability pred slobodou tak prispeli k rozširovaniu proti-amerického 
postoja, založeného na vnímanom dvojitom metri krajiny. Na druhej strane, 
zahranično-politické ciele demokratických štátov často prirodzene stoja v pro-
tiklade s absolutistickými doktrínami, ktoré presadzuje väčšina teroristických 
organizácií vo svete.  

Vznik terorizmu možno dať aj do súvislosti s legitimitou režimu. Legitimitu 
vlády môžeme definovať ako kolektívny úsudok o výkone moci cez politiky 
a akcie, ktorý je platný, dokonca aj keď je nepopulárny (Sedgwick, 2010: 253). 
Zvýšená legitimita režimu pomocou liberalizácie môže zastaviť násilie. Na 
druhej strane, ak obyvateľstvo vníma liberalizáciu iba ako fasádu, dlhodobá 
stabilita režimu môže byť ohrozená. Napríklad povolenie participácie islamis-
tov v parlamente alebo vo vláde umierňuje radikálne elementy. Ak však pre-
trváva ich diskriminácia títo pôvodne umiernení aktéri sa môžu spojiť s radi-
kálmi (Kaye et al., 2008). Daxecker a Hess uvádzajú, že represívne opatrenia 
proti teroristom v demokraciách predlžujú prežitie teroristických organizácií, 
kým v autokratických režimoch je tento efekt opačný. V autoritárnych režimoch, 
ktoré vládnu za pomoci sily, čo je vnímané ako bežná realita, represie výrazne 
neznižujú vnímanie legitimity režimu občanmi (Daxecker – Hess, 2012: 2). 

Kvantitatívny výskum 37 moslimských štátov od Testasa (2004) tiež uka-
zuje, že vyššia miera represií znižuje teroristickú aktivitu. Na druhej strane 
podľa Crenshawovej, ak vláda pri potláčaní terorizmu používa výhradne re-
presiu, stane sa obeťou vlastných taktík. Teroristi totiž odpovedajú na silové 
opatrenia zvýšeným násilím (Crenshaw, 1991:74). Toto naznačuje existenciu 
„začarovaného kruhu“. Navyše teroristické skupiny využívajú násilie strate-
gicky, aby poukázali na represívnu politiku režimu a tým si získali ľudovú pod-
poru. Represie teroristických hnutí tak majú dvojaký efekt. Na jednej strane 
znižujú schopnosť hnutí zorganizovať efektívne teroristické kampane, na dru-

                                                 
5 Poznámka autorov. 
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hej strane zvyšujú ideologické odhodlanie skupín a sympatizantov mobilizovať 
sa do budúcnosti (Mesquita, 2005: 525). 

Ako ukazujú aj jednotlivé prípadové štúdie, represívne stratégie režimu sú 
dôležité pri potláčaní už existujúcich teroristických skupín a na zastavenie ich 
vplyvu. Avšak práve stupňovanie násilia zo strany štátu sa vo väčšine prípadov 
ukazuje ako stimul ďalšej teroristickej aktivity. Tento fakt dokladujú aj Walsh 
a Piazza. Autori sa nezameriavajú na dichotómiu demokracia – autokracia, ale 
na mieru porušovania ľudských práv, najmä s ohľadom na fyzickú integritu 
(mimosúdne zabíjanie teroristov, týranie, zmiznutia, a politické väznenie). Tie 
sú napríklad tak charakteristické pre krajiny Blízkeho východu ako aj pre 
USA (Walsh – Piazza, 2010). Represie tohto typu znižujú podporu režimu  
v spoločnosti, ale aj v zahraničí. Príklad Egypta ukazuje, že prechod k neroz-
lišujúcemu násiliu teroristov dokáže nakloniť verejnú mienku a spoločenskú 
podporu bližšie smerom k štátu/ režimu.  

Ako významný ukazovateľ sa tak javí súvislosť medzi občianskymi slobo-
dami a znižovaním hrozby vzniku teroristických skupín v danej krajine (Krue-
ger – Laitin, 2008, Blomberg – Hess, 2008). Nedemokratické politické režimy 
majú zväčša vybudované silové zložky, ktoré sú schopné pomerne efektív-
ne potláčať teroristické operácie. Stredná úroveň politických slobôd súvisí 
s väčšou pravdepodobnosťou terorizmu, ako v silne autokratických alebo sil-
ne demokratických režimoch (Abadie, 2004). Toto súvisí s efektívnejšími 
protiteroristickými opatreniami silne demokratických a silne autokratických 
režimov. 

Z pohľadu analýzy fenoménu terorizmu nie je natoľko dôležité, v ktorých 
krajinách si militanti z taktického hľadiska vyberajú svoje ciele, ale najmä to 
odkiaľ pochádzajú. Krueger a Laitin (2008) zistili, že kým ciele teroristov sú 
v prevažne ekonomicky rozvinutých a demokratických krajinách, samotní te-
roristi pochádzajú z represívnych, nedemokratických spoločností. Represie sa 
potom zdajú byť presvedčivejším argumentom na vysvetlenie vzniku terorizmu 
ako ekonomický výkon krajiny. Borer a Freeman (2007) na druhej strane argu-
mentujú, že pre nadnárodné hnutia džihádu, ako napríklad al-Káida, je demo-
kratizácia irelevantná, nakoľko tieto bojujú proti nimi vnímanej západnej oku-
pácii moslimských území a za vytvorenie celo-islamského kalifátu. 

Ak uvážime, že demokracia je náchylnejšia na vznik terorizmu, otázne je 
tiež či existujú rozdiely medzi jednotlivými autokratickými štátmi. Geddes 
(1999: 121) naznačuje, že „autokracie sa od seba odlišujú do takej miery ako 
sa od seba odlišujú autokracie a demokracie.“ Aký faktor nám potom dokáže 
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vysvetliť, že niektoré nedemokratické štáty sú terčom terorizmu, kým iné nie? 
Možno konštatovať, že napríklad vojenské režimy, autokracie jednej strany  
a dynastické monarchie sú vystavené rovnakej pravdepodobnosti terorizmu 
ako demokracie, kým personalistické diktatúry a nedynastické monarchie sú 
menej pravdepodobnejším terčom. Tento fakt vyplýva z prepojenosti na verej-
nú mienku. Ak existuje aspoň minimálna možnosť, že verejná mienka dokáže 
vyvinúť tlak na politikov, je vysoká pravdepodobnosť, že sa isté skupiny oby-
vateľstva budú snažiť dosiahnuť svoje ciele násilnou cestou (Conrad – Conrad 
– Young, 2012). Dôvodov je viacero. Po prvé, zdanie určitej zúčtovateľnosti 
voči verejnosti môže prinútiť vlády vyhovieť teroristickým cieľom. Po druhé, 
čím je režim viac otvorený, tým je teroristický útok viac medializovaný a do-
stáva sa mu viac pozornosti. V personalistických diktatúrach a monarchiách 
je budúcnosť elít závislá na autokratovi. Tento fakt znižuje potenciál prevratu 
a tým aj responzívnosti voči teroristom. Je totiž jednoduchšie zachovať jednot-
nosť elít pri postupe voči teroristom. 

Tranzičná fáza prechodu režimu k demokracii je tiež veľmi zraniteľná a ná-
chylná na destabilizáciu. Po prvé, tento typ režimu má slabšiu schopnosť ochra-
ny vlastného územia a vládnych inštitúcií. Po druhé, mladé demokracie podpo-
rujú nenásilné vedenie politického boja, avšak v krátkom časovom horizonte 
sa nemusia ukázať zisky z preferovania nenásilia, čo môže inšpirovať teroris-
tické skupiny v pokračovaní v násilí. Po tretie, otvorenie priestoru a neochota 
využívať represie zväčšuje manévrovací priestor pre teroristov (Piazza, 2013). 
Piazza v tomto smere zisťuje, že nové demokracie naozaj čelia sústredenejšej 
teroristickej aktivite ako iné typy režimov. Navyše z pohľadu dlhovekosti re-
žimov sú práve stabilné a dlhoveké autokracie omnoho efektívnejšie v potláča-
ní terorizmu ako napríklad stabilné a staré demokracie.  

Začarovaný kruh terorizmu a nestability a zlyhaný štát 

Existuje niekoľko spôsobov, ako nazerať na stabilitu režimu. Možno ju chá-
pať ako trvácnosť režimu, koľko rokov daný režim existuje. Tento prístup však 
nedokáže rozlišovať medzi stabilnými režimami, teda takými ktoré dokážu „pa-
cifikovať svoje obyvateľstvo“ a režimami, ktoré sú vystavené vysokej miere 
politického násilia a násilnej opozícii (Stier – Mundt, 1997). Režimy, ktoré po-
tláčajú násilnú opozíciu a terorizmus môžu prežiť dlho. Napokon ich repre-
sívny charakter môže aj napriek zdaniu relatívnej stability vyústiť do zvrhnutia 
režimu. Stabilný režim je teda taký, ktorý dokáže komplexne zabezpečiť mier  
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a občiansky poriadok. Tento fakt možno dokladovať tiež zistením, že krajiny, 
ktoré v minulosti zažili domáci terorizmus, majú vyššiu pravdepodobnosť jeho 
výskytu aj v budúcnosti (Boylan, 2010: 38). 

Analýza zlyhaných štátov nám pre účely štúdie poslúži i pri analýze jednot-
livých prípadových štúdií. Aj v rámci relatívne silných štátov existujú isté re-
gióny, ktoré sú pod slabou kontrolou vlády a tým pádom fungujú podobne 
ako zlyhané štáty. Takýmto regiónom je napríklad Ferganská kotlina v Uzbe-
kistane, Sinajský polostrov a Horný Egypt, Čečenská republika, časti Nigérie 
a do istej miery aj samotná Palestína. Piazza (2007) zisťuje, že zlyhané štáty 
sa štatisticky častejšie stávajú obeťami terorizmu, sú útočiskom pre viac tero-
ristických organizácií a ich občania sa častejšie zapájajú do medzinárodných 
teroristických incidentov. Za zlyhaný štát možno považovať ten, ktorý nemá 
monopol legitímneho násilia na celom území. Tieto štáty majú problém kon-
trolovať národné hranice a neštátnych aktérov a násilie sa často prelieva až do 
občianskej vojny. Ako príklad môže poslúžiť Somálsko, Jemen, Sudán, Irak  
a Afganistan, z ktorých sa terorizmus exportuje aj do priľahlých regiónov. 
Okrem štátneho násilia je kľúčovým zlyhaním takisto administratívna ne-
schopnosť poskytovať základné služby v sociálnej, ekonomickej a právnej 
oblasti. Pre teroristické organizácie je preniknutie, regrutácia a operovanie  
v rámci zlyhaných štátov jednoduchšie. Poskytujú totiž príležitosti, nižšie 
náklady na organizáciu, tréning, logistiku a komunikáciu v rámci teroristickej 
siete bez väčších zásahov štátnej entity. Jednoduchšie tiež získavajú priazniv-
cov, nakoľko frustrácie obyvateľstva sú v takýchto oblastiach obrovské a ná-
silie, vzhľadom na neschopnosť vlády zabezpečiť elementárnu bezpečnosť je 
vnímané ako prirodzené (Piazza, 2008). Zlyhané štáty, tiež ponúkajú teroris-
tom financovanie pomocou iných ilegálnych aktivít, napríklad produkciou  
a obchodom s narkotikami, zbraňami a podobne.  

Koncept zlyhaného štátu však má aj svoje zásadné nedostatky. Podľa neho 
totiž zlyhané štáty produkujú terorizmus lebo sú štrukturálne slabé a ich slabosť 
sa prejavuje neschopnosťou zastaviť terorizmus. Ide tak do istej miery o tauto-
lógiu (Campos – Gassebner, 2009: 5). V týchto prípadoch domáca politická 
nestabilita a nie iné politické a socioekonomické ukazovatele majú priamy 
efekt na vznik terorizmu. Terorizmus si vyžaduje schopnosti (vojenské a orga-
nizačné), ktoré sa dajú získať hlavne v politicky nestabilných krajinách. Po 
druhé, občianske vojny a gerilové boje poskytujú väčší priestor ako demon-
štrácie a štrajky. Po tretie, medzinárodný terorizmus predstavuje zvyšovanie 
schopností teroristov a ich presunutie na širšie publikum. Z predošlého však 
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vyplýva, že primárnym impulzom je domáca politická nestabilita (Campos – 
Gassebner, 2009). 

Stabilizácia politického režimu 

Odpoveď na terorizmus môže prebehnúť v zásade na troch úrovniach. Na 
individuálnej úrovni môže mať formu koncesií, vyjednávaní, zákonných postu-
pov, alebo súdnych sporov. Na celoštátnej úrovni prebieha často celoplošný 
zákaz činnosti organizácií podozrivých z terorizmu, vyhlásenie výnimočného 
stavu, využívanie informácií tajnej služby, infiltrácia a sabotáž, cielené aten-
táty na teroristov a mučenie vo väzniciach. Na nadnárodnej úrovni môže mať 
odpoveď na terorizmus formu medzinárodnej protiteroristickej koalície, regio-
nálnej spolupráce, koordinácie finančných sankcií pre organizácie alebo štáty 
ktoré ich sponzorujú. Dôležitá je aj spolupráca tajných služieb a spolupráca  
v oblasti vybavenia a tréningu protiteroristických jednotiek v postihnutých kra-
jinách (Harmon, 2007). 

Ďalšou z metód zastavenia terorizmu, ktorú štáty používajú, sú deradikali-
začné iniciatívy. Tie v prípade islamských militantov majú formu šírenia ofi-
ciálneho islamu, ktorý je v opozícii voči násiliu a má za úlohu „prevychovať“ 
militantov. Ďalšou metódou je využívanie prostredníkov, učencov ktorých mili-
tanti rešpektujú a ktorí s nimi diskutujú o náboženských otázkach vo väzení. 
Tieto kroky však bez hlbších snáh o rekvalifikáciu a zistenie či militanti naozaj 
zavrhli radikálnu ideológiu, nemajú dlhodobé výsledky (Rabasa et al., 2010). 
Deradikalizácia je reaktívna stratégia, reaguje na už vzniknuté radikálne ten-
dencie, kým preventívne opatrenia majú za úlohu vytvoriť v krajine kontext, 
ktorý zabráni potenciálnej radikalizácii (Kruglanski – Fishman, 2009: 33). 

Napokon, posledným typom reakcie na teroristické hnutia môže byť povo-
lenie ich participácie v politike. Predpokladom je, že ak konkrétna politická 
opozícia v autoritarizme nemá prístup k legislatíve a možnosti na legalizáciu, 
zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa zapojí do teroristických aktivít (Aksoy – 
Carter – Wright, 2011). Participácia môže mať dvojaký efekt na teroristické 
hnutia. Tie hnutia, ktoré sú schopné získavať ľudovú podporu – Hamás, Hiz-
balláh, Gama’a al-Islámíja a iné sa môžu umierňovať a postupne zbavovať ná-
silného boja. Na druhej strane, tie ktoré nemajú širšiu spoločenskú podporu, 
ako väčšina salafistických džihádistických skupín, pravdepodobne demokra-
tizácia významne neovplyvní (Kaye et al., 2008). Povolenie participácie má 
tak veľmi nejednoznačný charakter. Tento fakt dokladuje aj Katerina Dalacoura 
(2006), ktorá zisťuje, že v niektorých prípadoch výrazné obmedzenie partici-
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pácie viedlo k vzniku terorizmu v Egypte, avšak v podobnom prostredí v Tu-
nisku nevzniklo koordinované teroristické hnutie. 

V rámci stabilizácie režimu je dôležité spomenúť aj akým spôsobom zväčša 
dochádza k ukončeniu činnosti teroristickej skupiny. Vlády majú totiž k dispo-
zícii niekoľko prostriedkov ako tento proces urýchliť, všetky sú však závislé od 
konkrétnej teroristickej skupiny a od kontextu režimu, v ktorom pôsobia. Jones 
a Libicky uvádzajú päť spôsobov, akými môže teroristická skupina ukončiť 
svoje pôsobenie. Protiteroristické opatrenia na úrovni bezpečnostných zložiek, 
armádny zásah, rozpadnutie skupiny, politika alebo víťazstvo. V 43 percentách 
teroristické skupiny ukončili svoju činnosť pod vplyvom politického procesu, 
najmä pomocou určitej formy mierovej dohody, splnenia požiadaviek alebo 
inklúzie do politického systému. Splnenie požiadaviek teroristov je pritom tým 
pravdepodobnejšie, čím je cieľ organizácií užší a realistickejší. V ďalších 40 per-
centách boli teroristi zničení bezpečnostnými zložkami, za pomoci legislatív-
nych opatrení, sledovaním, infiltráciou, zatýkaním a perzekúciou. Protiteroris-
tické jednotky štátov sú pritom pri potláčaní terorizmu omnoho efektívnejšie 
a lepšie vyškolené ako armáda. V 10 percentách teroristi „zanikli“ pomocou 
víťazstva v konflikte a armáda bola využitá vo zvyšku prípadov. Armáda bola 
vo všeobecnosti zapájaná skôr v prípadoch, keď teroristická skupina fungovala 
ako povstalecké hnutie, veľké rozsahom, dobre organizované a efektívne vy-
zbrojené (Jones – Libicky, 2008). V iných prípadoch bývala armáda zväčša kon-
traproduktívna, nakoľko podnietila vznik občianskej vojny (viď. Alžírsko od 
roku 1991, Sýria a podobne). Zapájanie externej moci do protiteroristických 
aktivít, napríklad armády USA, sa tiež ukazuje ako dvojznačné. Riskuje totiž, 
že sa miestne obyvateľstvo obráti proti externej sile a na ňu nadviazanú vládu. 
Armádny postup totiž nedokáže efektívne rozlišovať medzi teroristickými cieľ-
mi a civilistami, čím len zvyšuje motivácie pre teroristov zapojiť sa do boja.  

Náboženské teroristické hnutia majú omnoho dlhšiu dobu prežitia ako iné 
skupiny. Do roku 1968 ukončilo činnosť 62 percent teroristických organizácií, 
ale nábožensky motivovaných iba 32 percent. To znamená, že väčšina nábo-
ženských teroristických skupín má vysokú životnosť a fungujú až dodnes. S vý-
nimkou izraelských skupín, žiadna nábožensky motivovaná skupina nedoká-
zala dosiahnuť svoje náboženské ciele a tiež nedokázala zvíťaziť nad režimom. 
Víťazstvo teroristov je pravdepodobnejšie pri veľkých skupinách, nad 10 000 
členov, kým menšie ktoré majú okolo 1000 členov nebývajú úspešné. Väčšie 
skupiny aj pretrvávajú dlhšie ako menšie. Navyše ak sa zmenia na povstalecké 
hnutie, dĺžka konfliktu a tým aj ich pretrvanie sa zvyšuje. V polovici prípadov 
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sa táto situácia končí istou formou politickej dohody, v 25 percentách víťaz-
stvom a vo zvyšku prípadov vojenským zničením organizácie (Jones – Libicky, 
2008). 

Blomberg, Gaibulloev a Sandler (2011) konštatujú, že teroristické organizá-
cie prežívajú dlhšie ak sú väčšie, diverzifikujú svoje taktiky, sú založené na 
náboženskej ideológii a nie sekulárnych politických cieľoch a ak majú svoje 
základne na Blízkom východe a v Afrike. Autori dopĺňajú tieto poznatky o cha-
rakteristiku terénu krajiny. Čím väčšia je rozloha a rozmanitosť terénu, tým sa 
zvyšuje efektívnosť teroristických skupín. Vysoký počet základní rozmiestne-
ných po celej krajine má tiež podobný efekt. Spolu s vysokým počtom obyvate-
ľov v krajine je množstvo teroristických skupín chránené miestnym obyva-
teľstvom (Blomberg – Gaibulloev – Sandler, 2011). Prežitie teroristických 
organizácií je závislé aj na politických a socioekonomických ukazovateľoch 
krajiny. Čím je krajina ľudnatejšia a má vyššie HDP, tým má teroristická sku-
pina väčšiu šancu prežiť. Vyššia miera násilnosti organizácie tiež zvyšuje jej 
predpokladanú životnosť (Blomberg – Engel – Sawyer, 2010). 

Napokon nielen štrukturálne podmienky, stratégie potláčania teroristických 
skupín a politické riešenia sú kľúčové pri zničení teroristickej organizácie. Ide 
zväčša o kombináciu faktorov, ako napríklad strata zahraničných donorov, 
mocenské súperenie, ideologické nezhody v rámci hnutia a vnímanie svojej 
prehry. Crenshaw (1991) dokonca tvrdí, že terorizmus funguje v cykloch. Eska-
lácia násilia priláka pozornosť vlády, ktorej tvrdá odpoveď môže vystrašiť sym-
patizantov a spôsobiť vnútorné nezhody, ktoré hnutie rozdelia. Neskôr sa však 
pod vplyvom nevyriešených problémov dostane do popredia iná teroristická 
organizácia.  
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3. EGYPT 

Katarína Pevná 

Dôležitosť prípadovej štúdie militantného islamu v Egypte spočíva v špe-
ciálnej pozícii, ktorú má Egypt v arabskom a islamskom svete. Turbulencie  
v Egypte v súčasnosti aj v minulosti často udávali tempo politickým zmenám 
vo zvyšku arabského sveta. Je to najľudnatejší arabský štát, intelektuálne a kul-
túrne centrum arabského sveta, kľúčový regionálny aktér zo strategického a vo-
jenského hľadiska. Niet tak divu, že ideologické impulzy politického islamu 
vznikajú v druhej polovici dvadsiateho storočia práve v Egypte. Navyše spôsob, 
akým sa tamojší režim vysporiadal s radikálnou islamskou opozíciou a domá-
cim terorizmom, silne ovplyvnil charakter medzinárodného terorizmu a dži-
hádu v širšom regióne Blízkeho východu. Medzi rokmi 1992 – 1997 padlo za 
obeť terorizmu v Egypte 1 500 ľudí a 3 000 bolo zranených. Z tohto počtu bolo 
97 turistov a okolo sto koptských kresťanov. Okrem politických vrážd elít re-
žimu sa obeťami terorizmu stali aj sekulárni intelektuáli ako Farag Fawda a Na-
džíb Mahfúz (Alam, 2003: 114). 

Prípadová štúdia sa zameriava prevažne na obdobie 90. rokov z dôvodu, že 
išlo z historického pohľadu o unikátny koordinovaný pokus islamských tero-
ristov zničiť infraštruktúru režimu a prevziať vedenie krajiny. Toto obdobie 
bolo teda charakterizované silnou mierou vnútornej a vonkajšej destabilizácie 
režimu, ktorú však egyptská vláda dokázala pomerne efektívne potlačiť. Záve-
rečné časti kapitoly budú pojednávať aj o súčasných prejavoch terorizmu v kra-
jine a o tom akým komplikáciám egyptský režim čelí pri snahe o úplné vyko-
renenie terorizmu v krajine. 

3.1. Charakteristika režimu 

Egypt od získania nezávislosti prešiel niekoľkými etapami autoritárnej vlá-
dy. Prvá etapa kvázi demokratického systému, ktorá trvala v rokoch 1922 – 
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1952 bola obdobím konštitučnej monarchie s importovaným parlamentariz-
mom pod taktovkou Veľkej Británie. Napriek existencii viacerých politických 
strán, strana al-Wafd bola dominantnou politickou silou, ktorá sa spoliehala 
prevažne na podporu feudálnych patrónov a konzervovanie vlastnej moci a so-
cioekonomických vzťahov. V roku 1952 však dochádza v dôsledku nespokoj-
nosti s výkonom demokracie, extrémne nízkym životným štandardom oby-
vateľstva, manipuláciou Veľkej Británie a so samotnou osobou kráľa Farúka 
a jeho elít, k relatívne nenásilnému prevratu Slobodných dôstojníkov (Osman, 
2011: 46). Muhammad Nadžíb, Anwar Sádát a Gamal Abdul Násir boli vedú-
ce osobnosti tohto prevratu. V roku 1954 sa oficiálne zrušila monarchia a Násir 
si začal konsolidovať moc. V tomto období dochádza k radikálnym pozemko-
vým reformám, zmenám vo vlastníckych vzťahoch a k zavedeniu bezplatného 
zdravotníctva a školstva. Súčasťou tohto revolučného programu však bola aj 
koncentrácia politickej moci v rukách Násira. Ten vďaka svojmu autokratic-
kému vedeniu a charizme dokázal presadiť vznik Národnej únie a v roku 1964 
založil Arabskú socialistickú úniu. Oba orgány boli Násirovou mocenskou 
základňou zastrešujúcou roľníkov, robotníkov, spriaznenú inteligenciu a bur-
žoáziu. Na voľbách sa mohli zúčastniť iba členovia ASU. Ostatné politické 
strany boli Násirom považované za rozdeľujúce spoločnosť a tým pádom za 
nelegálne (Kassem, 2004: 18). Jediná zložka, ktorá zostala mimo kontroly ASU 
bola armáda. Z armády okrem iného pochádzali všetci predrevoluční preziden-
ti. Toto sa odzrkadlilo aj na jej nadštandardnom postavení v egyptskej spoloč-
nosti (Ryan, 2001:4). 

So smrťou Násira v roku 1970 sa končí jeho represívna politika. V posled-
ných rokoch vlády sa musel vyrovnať s ostrou kritikou masívneho porušovania 
ľudských práv a s potupnou prehrou Egypta v šesťdňovej vojne v roku 1967. 
Po nástupe Sádáta v roku 1970 sa postupne mení kurz krajiny. Sádát zničil pô-
vodné mocenské vzťahy a začal si budovať nové. Zrušil monopol ASU a v roku 
1977 otvoril politický proces pre voľby a politické strany, ktoré pôvodne fun-
govali ako platformy – ľavicová, pravicová a stredová strana al-Misr (Egypt), 
ktorá bola prezidentovou platformou. Sádátove presvedčenie o nepotrebnosti 
iných politických strán, nakoľko boli podľa neho v systéme platforiem zastú-
pené všetky politické prúdy, sa odzrkadlilo aj na zákone č.40/1977. Ten stano-
vil, že všetky nové strany musia prejsť schvaľovacím procesom Výboru pre 
politické strany, ktorý bol v rukách Sádátových elít. Zákon tiež zakázal formo-
vanie politických strán na regionálnom, etnickom, náboženskom princípe a na 
princípe príslušnosti k spoločenskej triede (Stacher, 2004: 220). Na základe 
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týchto pravidiel sa dekády zabraňovalo participácii ľavičiarov a neskôr aj po-
pulárnych islamistov.  

Po nástupe Mubaraka (1981 – 2011) sa do 90. rokov politická situácia rela-
tívne uvoľnila. Parlamentné voľby v roku 1984 a 1987 boli najslobodnejšie 
od vzniku nezávislého Egypta. Mubarak využíval techniku kooptovania poli-
tických strán a aj napriek manipulácii volieb v prospech svojej strany NDP 
(Národne demokratická strana), dovolil opozícii isté volebné zisky (Kassem, 
2004: 55). Jeho stratégia bola zameraná na presmerovanie nespokojnosti s re-
žimom na debatu v parlamente o konkrétnych politikách (Ryan, 2001: 7). Od 
90. rokov, kedy si Mubarak začal uvedomovať hrozbu násilných islamistic-
kých hnutí a alternatívu režimu v podobe nenásilného Moslimského Bratstva, 
dochádza k výrazným represáliám voči opozícii. Po skončení ofenzívy mili-
tantov v roku 1999 sa do popredia dostáva Moslimské Bratstvo historickými 
úspechmi vo voľbách v roku 2000 a 2005. Politické obmedzenia, dominancia 
exekutívy nad legislatívou, korupcia, snaha prezidenta presadiť svojho syna 
Gamala za nástupcu a celková atmosféra strachu napokon prispela k nárastu 
občianskej nespokojnosti, ktorá vyvrcholila v revolúcii z 25. januára 2011 a na-
pokon aj vo víťazstve Moslimského Bratstva v následných parlamentných a pre-
zidentských voľbách. 

3.2. Motivácie pre vznik terorizmu 

Socio-ekonomický kontext 

Vysvetlenie radikalizácie egyptských islamistov len pomocou socio-ekono-
mickej deprivácie, nemá silný analytický potenciál. Nedokáže totiž vysvetliť, 
prečo si väčšina populácie vybrala podporu nenásilného Moslimského Bratstva, 
respektíve upadla do politickej apatie. Socio-ekonomický kontext vykresľuje 
stav spoločnosti, avšak bez poznania ideologického a politického kontextu 
nemá hodnotu sám o sebe (Alam, 2003). Korene modernej socio-ekonomickej 
krízy Egypta sa datujú do obdobia neefektívnej modernizácie pod hlavičkou 
projektu arabského socializmu za Násira (Dekmejian, 1995). Program nahrá-
dzania zahraničného importu domácou priemyselnou a poľnohospodárskou 
výrobou nedokázal naplno využiť svoj potenciál. Socialistická politika však 
prvýkrát od pádu monarchie postupne sprístupnila zdravotníctvo a vzdeláva-
nie všetkým vrstvám spoločnosti. Univerzity tak prijímali aj novo vznikajúce 
sociálne vrstvy ašpirujúce na zvýšenú sociálnu mobilitu, ktoré sa stali moto-
rom islamistickej nespokojnosti (Abdo, 2000: 122). 
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Egypt v sedemdesiatych rokoch zachvátila dlhová kríza spôsobená náras-
tom cien energií a celosvetovou infláciou, nadhodnotenou menou, stagnujú-
cou industrializáciou a nízkou produktivitou poľnohospodárstva. Negatívny 
vplyv mal aj nízky export a presúvanie výnosov z poľnohospodárstva na finan-
covanie stále rastúcej byrokracie a verejného sektora miesto efektívnej indus-
trializácie. Politika infitáhu (otvárania ekonomiky) v roku 1975 znamenala 
postupný obrat na privatizáciu a dereguláciu, ktorá vyvrcholila rokovaniami 
Medzinárodného menového fondu o pôžičke pre Egypt. Podmienky tohto re-
žimu spôsobili náhly prepad životného štandardu obyvateľov, nakoľko boli 
podmienené redukciou deficitu rozpočtu, zrušením subsídií na kľúčové komodi-
ty, zvýšením daňového zaťaženia a komplexnou privatizáciou verejného sekto-
ra (Toth, 2003: 549). Nárast životných nákladov, masívne prepúšťanie, vysoká 
nezamestnanosť a rozširovanie neformálneho sektora v kombinácii so sociál-
nymi zmenami ako modernizácia, urbanizácia a stenčovanie sociálneho štátu 
mali výrazný vplyv na nárast frustrácií egyptského obyvateľstva, ktoré pri ši-
kovnom rámcovaní a výbere cieľových skupín rozšírilo rady potenciálnych 
islamských radikálov. K tomu prispela aj takmer kompletná likvidácia socia-
listických a iných ľavicových hnutí, ktoré tieto skupiny obyvateľstva reprezen-
tovali inde vo svete.  

Masová urbanizácia v Egypte spôsobila rozvrat tradičných vzťahov a spo-
jenia s komunitou na vidieku (Ansari, 1984: 23). Neosobnosť miest, miešanie 
pohlaví a pre Blízky východ typická preľudnenosť a nedostatočný systém 
verejnej infraštruktúry spôsobili narastajúcu potrebu preformulovať vzťahy 
medzi atomizovanými jednotlivcami na nových princípoch. Pre ilustráciu, 
v provizórnom bývaní, v ktorom žila väčšina nižšej strednej vrstvy, žilo na-
príklad v Káhire okolo 5 až 6 osôb na jednu izbu (Ayubi, 1993: 123). Isla-
mizmus je tak chápaný ako reflexia nedostatku ubytovacích kapacít, zvyšujú-
cej sa nezamestnanosti, nízkej kvality sociálnych služieb, zvyšujúcich sa cien 
a pocitu ekonomickej, politickej, vojenskej a kultúrnej slabosti (Hafez – Wik-
torowicz, 2003: 63). Z tohto dôvodu sa mladí ľudia pokúšajú hľadať kultúr-
ne akceptovateľné vysvetlenia svojej marginalizácie (Ayubi 1980, Ibrahim 
1980). 

V rámci masívnej urbanizácie si prichádzajúci migranti z egyptských dedín 
potrebovali vytvárať nové sociálne zázemie. Kým v európskych krajinách 
toto zázemie tvorili mestské organizácie – odbory, združenia a politické strany, 
skostnatenosť a neosobnosť týchto kanálov ich donútila hľadať autentickejšie 
vyjadrenie v osobnom svete islamu. Kým vidiecky islam ich rodičov bol plný 
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pasivity, súfizmu, povier a iných nánosov, mestský islam sa týchto „neracio-
nálnych nánosov“ zbavoval v prospech „rozumu“, pomocou individuálneho 
spoznávania, interpretácie náboženstva. Možno tak hovoriť o prechode od tra-
dičného k modernému, napriek tomu, že egyptská modernita neodzrkadľuje 
sekularizáciu západnej modernizácie (Toth, 2003: 556). 

Akútny nárast pocitov socio-ekonomickej deprivácie sa datuje najmä do 
obdobia od konca 80. rokov do konca 90. rokov, kedy sa ekonomický rast zni-
žuje z 7,4 percent na 1,8 percent v roku 1992. V roku 1989 navyše narastá in-
flácia na 21,3 percent a reálny príjem pracujúcej triedy sa tak znížil o desať 
percent. Spoločenská trieda, ktorá sa nachádzala pod úrovňou chudoby sa 
tiež rozrástla z 16,1 percent na 28,6 percent celkovej populácie. USAID v tom 
čase dokonca vypočítal mieru chudoby na 44 percent z celkovej populácie. 
Nezamestnanosť sa tiež výrazne zvýšila pre absolventov stredných škôl z 24 
na 35 percent a absolventov vysokých škôl na 21 percent (Alam, 2003: 134). 

Socioekonomický kontext a analýzy sociologického pôvodu islamskych 
militantov poukazujú na fakt, že ide prevažne o hnutie študentov a predsta-
viteľov nových stredných tried (byrokracia, armáda), profesionálov a technok-
ratov (Ayubi, 1993: 120). Tradičné spoločenské triedy pritom nemali výrazný 
vplyv pri rozširovaní myšlienok radikálneho islamu. Roľníci, robotníci a mest-
ské chudobné vrstvy zostali neovplyvnení vlnou islamizmu. Navyše samotní 
radikáli, napríklad na rozdiel od Moslimského Bratstva, mali zväčša problém 
mobilizovať masy mimo kruhov univerzitných študentov a čerstvých absol-
ventov (Munson, 1988: 103–104). Islamistický diskurz a následná radikalizácia 
sú tak skôr moralisticko kulturalistickým vyjadrením modernizačnej krízy, 
ktorá síce zvýšila očakávania novo vznikajúcich nižších stredných vrstiev, 
inteligencie a študentov ale tieto očakávania sa vo väčšine prípadov nena-
plnili (Ayubi, 1993: 120). 

Ideologický kontext 

Napriek tomu, že fenomén islamského terorizmu sa často spája s vnútorný-
mi charakteristikami náboženstva ako špecificky islamský element, nemožno 
analyzovať jeho vznik a pôsobenie bez zasadenia do špecifického historické-
ho a politického kontextu. Od nástupu prezidenta Sádáta sa v Egypte zmenil 
predošlý ideologický kurz a priklonil sa k islamizácii v zmysle spojenia viery 
a vedy (al-ilm wal-imán) (Ibrahim, 1980: 424). Vláda sponzorovala islam po-
mocou nespočetného množstva televíznych a rozhlasových vysielaní, tlačou  
a pomocou vládnych imámov v mešitách (Sinha, 1998: 1194). 
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Nárast islamizmu sa prevažne vysvetľuje konfrontáciou so západným vply-
vom, modernitou, zlým vedením politických elít, masívnymi sociálnymi a eko-
nomickými problémami. Navyše egyptský režim zlikvidoval pomerne silnú 
ľavicovú opozíciu a následná prehra Egypta v šesťdňovej vojne znamenala 
stratu podpory pre dominantnú ideológiu pan arabizmu. Výsledkom je kríza 
identity a hľadanie autentickosti v komplikovanom svete (Zeidan, 1999: 2). 
Podľa radikálov moslimovia musia znovu objaviť princípy ich vlastného ná-
boženstva, obrátením sa ku koreňom viery a aktívne ich zavádzať v spoločnos-
ti. Tento salafistický výklad odporoval chápaniu islamu ako súhrnu Koránu, 
sunny, hadísov a ostatnej právnej spisby a tým aj tradičnej úlohy prostrední-
kov – náboženských učencov. Týchto prostredníkov nahrádzajú novo mobili-
zované sociálne vrstvy (Ismail, 2000: 367). Od reformistickej tendencie sa 
odlišoval zdôrazňovaním primárne politického rozmeru náboženstva, nie len 
vzdelávacej a osvetovej činnosti (Zeidan, 1999: 3). Islamizmus je výsostne 
moderným fenoménom, lebo reinterpretuje dovtedy zaužívané islamské normy 
v duchu moderných potrieb. 

Islamský konzervativizmus v Egypte sa prejavoval exponenciálnym náras-
tom vonkajších prejavov ako nosenie konzervatívneho oblečenia – hidžábov 
u žien a galábije u mužov. Počet zahalených žien sa zvýšil z 30 percent na 
65 percent koncom 90. rokov (Osman, 2011: 89). Pod heslom „islam je rieše-
nie“ (islám huwa al-hal) zvíťazili islamisti vo voľbách do univerzitných spol-
kov a profesných združení a neskôr sa pomocou Moslimského Bratstva dostá-
vajú aj do parlamentu. Navyše sa im pomalými krokmi podarilo infiltrovať 
aj tradične konzervatívnu prorežimovú islamskú univerzitu al-Azhar (Sinha, 
1998). Počet privátnych mešít v Egypte bol podľa niektorých odhadov v roku 
1970 až na úrovni 20 tisíc. Toto číslo sa takmer zdvojnásobilo do roku 1981. 
Dôležité je, že len 6 tisíc zo 46 tisíc mešít mal štát pod kontrolou ministerstva 
(Ansari, 1984: 129). Privátne mešity v mnohých prípadoch fungovali ako mies-
ta stretávania, výmeny názorov a náboru členov militantných skupín (Zeidan, 
1999: 2). 

Samotný nárast religiozity v Egypte však automaticky neznamenal pre-
chod k islamskému aktivizmu a neskôr terorizmu. V skutočnosti sa vo väč-
šine prípadov realizoval vo forme individuálnej piety, spiritualizmu, hľadania 
spásy dovnútra. Naopak, militantné hnutia sa líšili v organizovanosti a v ich 
orientácii navonok. Samozrejme, atmosféra zvýšenej náboženskej citlivosti 
pomáhala týmto organizáciám pri hľadaní schopných regrútov (Ibrahim, 
1980). 
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Principiálnym a najvšeobecnejším elementom ideológie islamskych hnutí je 
pretvorenie aktuálneho spoločenského poriadku v zmysle islamskeho nábožen-
stva. V zásade to znamená aplikáciu šarí’e (Koránu a hadísov) v každodennom 
živote. Pre moslimov predstavuje finálnu vôľu Boha, ktorá sa musí uskutočniť 
na zemi pomocou politického usporiadania. Pokiaľ táto zásada nie je splnená, 
režim nie je islamský, a tým pádom má každý moslim povinnosť postaviť sa 
proti nemu (Zeidan, 1999: 4). Okrem náboženského minima, t. j. piatich pilierov 
viery a individuálnej piety, sú však podľa radikálnych islamistických hnutí 
moslimovia povinní aj dohliadať nad výkonom božej vôle na úrovni kolektívu, 
zväčša spoločnosti ako takej. A práve tento prvok odlišuje militantných isla-
mistov od zvyšku spoločnosti. Moslimovia by podľa nich totiž mali aktívne 
vynakladať úsilie (džahd) vybudovať pravovernú komunitu ‘ummaʼ. Tento ele-
ment sa tak často aktívne formuluje ako náboženská povinnosť konkrétnej sku-
piny veriacich, ktorí na elitistickom princípe vykresľujú svoju vlastnú úlohu 
ako predvoja sociálnej revolúcie v spoločnosti v zmysle islamského nábožen-
stva. Prirodzená inklinácia narúšať dané status quo predstavuje pre elity štátu 
problém – z pohľadu militantov sú nútení buď sa podrobiť ich diktátu, alebo 
odstúpiť, čo v konečnom dôsledku vyvoláva násilnú konfrontáciu s režimom. 

Izolácia od „skazenej“ spoločnosti im dopomáha odosobniť sa od ich poten-
ciálnych obetí. Navyše rámcovanie radikalizmu ako súčasti svetového boja me-
dzi Dar al-Islám (svetom islamu) a Dar al-Harb (svetom vojny, neveriacich) 
posilňuje u členov teroristickej organizácie pocit vyššieho cieľa, misie. Orga-
nizácia pomocou buniek (usra) tiež zabraňuje vnútorným mocenským konflik-
tom a komplikuje elimináciu organizácie zo strany režimu. Navyše elitistický 
charakter je niečo, čo zásadne odlišuje militantné organizácie od celospolo-
čenského hnutia politického islamu, akým je napríklad Moslimské Bratstvo  
v Egypte. To bolo často totiž terčom kritiky militantov za jeho nedôsledný, ma-
sový výber členstva, ktorý obmedzuje schopnosti kontrolovania konkrétnych 
kandidátov na vstup do hnutia. Militanti na rozdiel od Moslimského Bratstva 
dlhodobo sledujú aktivity a ideologické pozadie kandidátov a neskôr ich pod-
robujú hĺbkovej politickej indoktrinácii.  

Otázkou je aj ako militanti vykresľujú daný režim. Z externého hľadiska 
militanti považovali egyptský režim za zodpovedný za porážku židovskými 
sionistami, kresťanským Západom a ateistickým komunizmom. Navyše z inter-
ného hľadiska nedokázal zastaviť prenikanie cudzieho vplyvu a podriadil sa 
západom importovaným a človekom vytvoreným zákonom. Nesplnenie pod-
mienky komplexného zavedenia šarí’e zasa režim postavil na úroveň nevercov 
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(Ansari, 1984: 136). Elity štátu nepredstavujú islamský vzor nasledovania, ani 
neprejavili ochotu vytvoriť islamské inštitúcie. Logickým dôsledkom je tak 
morálny úpadok širšej spoločnosti, chudoba, choroby, korupcia, negramotnosť 
a odklon od islamu. Všetky vonkajšie a vnútorné socioekonomické nedostatky 
v krajine sú tak pre militantov odvoditeľné od systému, ktorý zišiel zo „správ-
nej cesty“ (Ibrahim, 1980: 430). 

Islamskí radikáli sa vo svojom učení výrazne inšpirovali radikálnymi ideo-
lógmi ako Sajjíd Qutb, pakistanský reformný islamista Abúl A‘lá al-Mawdúdi 
a stredoveký učenec Ibn Tajmíja. Sajjíd Qutb (1906 – 1966), radikalizovaný 
rokmi mučenia za účasť v Moslimskom Bratstve vo svojej početnej spisbe 
revidoval dovtedajší umiernený postoj Bratstva a legitimizoval násilie voči 
režimu (Zeidan, 1999: 1). Ako Qutb tak Mawdúdi argumentujú, že súčasné 
spoločnosti sú v stave džahílije, čo označuje pred islamské barbarské obdobie. 
Pre potrebu návratu autentického islamu sa má spoločnosť angažovať v násil-
nom džiháde, ktorý zvrhne bezbožné režimy a zavedie vládu Boha na zemi 
(hakímija). Fundamentalistická definícia pravého islamu ospravedlňovala 
násilie voči tým, ktorí nespĺňajú ich kritériá. Zo salafistického islamu si zasa 
prebrali metódy nápravy − praktizovanie hisby čiže potreby konať v súlade  
s božími prikázaniami; militanti tak fungovali ako morálna polícia v spoloč-
nosti a používali metódu takfíru čiže exkomunikáciu, keď individuálnych mos-
limov označovali za odpadlíkov z islamu. Poslednou metódou nápravy bol 
džihád, pre ktorý sa rozhodli radikáli najmä pod tlakom potláčania ich poli-
tických aktivít a otvorenej represie režimu. 

Politický kontext 

Samotný nárast religiozity a socioekonomické podmienky nedokážu do-
stačujúco vysvetliť zmenu stratégií dovtedy pomerne nenásilných hnutí na 
otvorenú konfrontáciu s režimom (Hafez – Wiktorowicz, 2003). Dokonca ani 
psycho-sociologický profil radikálov, ktorý je podobný ako pri nenásilných 
islamistických hnutiach, nedokáže komplexne postihnúť dynamiku násilia, kto-
ré je v tomto texte považované za racionálne. Prispievajúce faktory vytvára-
jú iba podmienky, urýchľovačmi nárastu terorizmu však vo všeobecnosti 
boli uzavretosť politického systému a neschopnosť štátu kontrolovať isté časti 
Egypta.  

Paradoxne k stavu islamskeho „prebudenia“ v Egypte prispela samotná ad-
ministratíva. Prezident Sádát (1970 – 1981) sám seba štylizoval do role veria-
ceho prezidenta. V snahe urobiť hrubú čiaru za jeho predchodcom Násirom 
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(1954–1970) vystupoval ako obhajca demokratizácie a úzkeho vzťahu s isla-
mom. Na začiatku svojej vlády si tak nemohol dovoliť masívne operácie na-
mierené voči islamským militantom (Ibrahim, 1980: 426). Sádát po nástupe 
do funkcie uskutočnil tzv. opravnú revolúciu v rámci ktorej sa postupne zba-
voval elementov z predošlého režimu a preorientoval sa na islamskú mládež. 
V roku 1973 urobil dohodu s Moslimským Bratstvom a zároveň podporoval 
vznik študentských organizácií Gama‘a al-Islámíja. O tri roky neskôr vyhlásil, 
že základným cieľom univerzitných spolkov by malo byť prehlbovanie nábo-
ženských hodnôt mdzi študentmi. Medzi rokmi 1975 – 1979 islamisti z Gama‘a 
vyhrali väčšinu kresiel vo voľbách do univerzitných odborov. Pod vplyvom 
nárastu popularity Gama‘a Sádát túto podporu oľutoval a zákonom zakázal 
organizovanie volieb do univerzitných odborov na celoštátnej úrovni (Abdo, 
2000: 135). 

V tomto čase sa dostávajú do masového obehu dve významné publikácie- 
al-Da’wa (misia) a al-ltisám (vytrvalosť) z dielne Moslimského Bratstva. Tieto 
periodiká boli tiež spočiatku podporované prezidentom nakoľko boli kritické 
voči násiristom. Všeobecné šírenie myšlienok islamskej osvety však postupne 
nadobudlo protirežimový charakter. Sádát čoskoro zistil, že islamská iniciatíva 
je dvojsečnou zbraňou, ktorá dokáže režim tak legitimizovať ako aj delegiti-
mizovať, získavať podporu ako aj podporiť opozičné hnutia (Esposito, 1999: 
50). Jeho odpoveď bola nekompromisná a kulminovala v roku 1981, keď re-
žim zatkol takmer 1500 ľudí. Tieto aktivity vytvorili živnú pôdu pre radikali-
záciu islamistov, ktorá vyvrcholila prezidentovým zavraždením. 

Prezident Mubarak (1981 – 2011) sa podobne ako jeho predchodca usiloval 
o kooptáciu umiernených islamistov z Moslimského Bratstva. Zároveň však 
tvrdo postupoval pri potláčaní radikálnych islamistov z Gama‘a al-Islámíja  
a Islamského Džihádu. Od prvej polovice 90. rokoch si však svoje postavenie 
skonsolidoval a naďalej sa tak nepotreboval legitimizovať povoľovaním parti-
cipácie islamistov. Silnejúcu pozíciu Moslimského Bratstva ako populárnej 
opozície a alternatívy voči režimu potvrdila ich politická činnosť. Bratstvo sa 
v parlamentných voľbách v roku 1984 spojilo so sekulárnou stranou al-Wafd 
a jeho kandidáti získali 8 kresiel. 36 kresiel získali v nasledujúcich voľbách  
v roku 1987, keď kandidovali na spoločnej kandidátke s Liberálnou stranou  
a Stranou práce. Práve druhá menovaná bola predmetom kritiky režimu, nakoľ-
ko po spojení s Bratstvom zmenila svoju ideológiu na islamistickú a prebrala 
väčšinu agendy Bratstva. Režim na základe tohto obratu pozastavil povolenie 
pre stranu a zrušil aj jej časopis. Do eskalácie násilia pritom Moslimské Brat-
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stvo vyhlasovalo, že jeho úspech je úspechom pre celé islamské hnutie, pre-
tože pracujú pre ten istý cieľ (Kassem, 2004: 148). 

V roku 1992, keď sa hnutie Gama‘a radikalizuje, dochádza na politickej 
scéne v Egypte k niekoľkým výrazným obmedzeniam politickej participácie. 
Po prvé, vláda oznámila svoj úmysel dostať pod kontrolu súkromné mešity  
a náboženské inštitúcie, aby zabránili rozširovaniu vplyvu militantov. Po druhé, 
vláda prevzala efektívnu kontrolu nad nevládnymi profesionálnymi syndikátmi. 
Po tretie, bola schválená novelizácia zákona o politických stranách, ktorá zaka-
zovala akúkoľvek politickú aktivitu ilegálnych organizácií, vrátane formovania 
aliancií s inými stranami (Fielding – Shortland, 2005: 5). Po štvrté, po relatív-
ne slobodných voľbách v roku 1984 a 1987, Mubarak zostruje potláčanie opo-
zície pred voľbami v roku 1990 a 1995, ktoré boli charakterizované masovými 
podvodmi, zastrašovaním a zatýkaním.  
 
Tab. 7 Vybrané indikátory socio-politických nepokojov v Egypte, 1952 – 19936 

  
  

Obdobie Násira 
1952 – 1970 

Obdobie Sádáta 
1970 – 1981 

Obdobie Mubaraka 
1981 – 2011 Spolu 

Počet Percento Počet Percento Počet Percento  
Demonštrácie 10 16 16 26 36 58 62 
Štrajky 2 7 13 42 16 52 31 
Nepokoje 3 5 6 9 55 86 64 
Pokusy  
o prevrat 

2 50 2 50 0 0 4 

Pokusy  
o atentát 

2 13 2 13 12 75 16 

Atentáty 0 0 2 11 16 89 18 
Zatknutia 14 000 24 19 000 33 25 000 43 58 000 
Dlhé tresty 42 24 69 40 53 36 164 
Tresty smrti 27 37 20 27 27 37 74 
Zranení 49 3 205 11 1557 86 1811 
Spolu 14 137 24 19 335 32 26 772 45 60 244 
Ročný  
priemer 

783  1737  2331  1423 

 
Impulzom pre tieto reštriktívne opatrenia bolo pôsobenie umiernených 

islamistov v profesných združeniach, ktoré mali pomerne silnú pozíciu v po-

                                                 
6 Zdroj: IBRAHIM, S.E. 1999. The Changing Face of Egypt's Islamic Activism, In MARR, P. 

(ed.). Egypt at the crossroads: domestic stability and regional role. Washington, DC: Natio-
nal Defense University Press, 1999. 
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rovnaní s fasádnou mocou parlamentu. Víťazstvo islamistov v syndikátoch  
a študentských spolkoch po celej krajine znamenalo zničenie tradičnej bašty 
ľavicových sekularistov a bolo ďalším významným krokom kultúrnej islami-
zácie Egypta (Osman, 2011: 94). Ich víťazstvo v novinárskych, advokátskych 
a lekárskych syndikátoch inšpirovalo zákon č.100/1993. Ten zaviedol, že sa 
všetky profesné združenia, v ktorých vo voľbách účasť nepresiahne 50 percent 
dostanú pod súdny dohľad štátu, uvedomujúc si, že v minulosti účasť v týchto 
voľbách spravidla nepresiahla 10 percent (Hafez – Wiktorowicz, 2003: 73). 
Káhirské zemetrasenie v roku 1992 odhalilo koordinačnú silu islamistov, ktorí 
dokázali omnoho efektívnejšie a rýchlejšie pomôcť obetiam ako štát. Režim 
na to odpovedal zákonom, ktorý monopolizoval pomoc pri katastrofách v ru-
kách štátu a zakázal ju organizovať islamským dobročinným organizáciám.  
V roku 1994 sa zrušili voľby na starostov obcí a nahradilo ich menovanie mi-
nistrom vnútra. Vláda k tomuto kroku pristúpila, nakoľko množstvo starostov 
odmietlo spolupracovať vo vojne s terorizmom. Tento krok zopakovali aj pri 
voľbách za dekanov a šéfov katedier na egyptských univerzitách (Ibrahim, 
2002: 167). 

V roku 1992 boli štátom odhalené tajné konšpiračné informácie v sídle spo-
ločnosti Salsabil, ktoré viedli k ďalšiemu masívnemu zatýkaniu popredných 
členov Bratstva (Burgat, 2003: 97). Túto taktiku režim rozšíril vo volebných 
rokoch 1990 a 1995 o masívne zatýkanie, fyzické bránenie kandidovaniu čle-
nov hnutia. Tento politický prístup ktorý nerobil rozdiely medzi násilným a ne-
násilným hnutím politického islamu tak dodal ďalšiu motiváciu radikálom 
(Kienle, 1998: 226). 

Gama‘a a Džihád vo všeobecnosti považovali stranícku politiku za roz-
deľujúcu, a demokraciu za neislamskú. Podľa ich presvedčenia nie ľudia ale 
Boh by mal tvoriť legislatívu (Hafez – Wiktorowicz, 2003: 75). Neschopnosť 
ovplyvniť politiku aj napriek participácii Moslimského Bratstva potvrdilo dži-
hádistom predpoklad, že nenásilná zmena nie je možná, parlamentarizmus je 
zbytočný a jedinou cestou zmeny je násilná konfrontácia režimu. Politickú 
situáciu v Egypte ďalej zhoršovala skostnatenosť režimu, neschopnosť prispô-
sobiť sa meniacej sa situácii a absencia výmeny elít. Priemerný vek egyptských 
ministrov bol 65 rokov. Rozdiel medzi režimom a radikálnou mládežou tak 
predstavoval takmer dve generácie. Neefektívni a demoralizovaní štátni úrad-
níci, ktorých životná úroveň sa rapídne zhoršovala, zvyšovali mieru malej ko-
rupcie. Najviac však režimu ublížil nárast super bohatých elít napojených na 
režim a ich korupčných škandálov (Ibrahim, 1999: 43). 
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3.3. Teroristické a radikálne skupiny 

Začiatky islamského terorizmu v Egypte sa dajú vystopovať až do vzniku 
organizácie Moslimského Bratstva (al-Ichwán al-Muslimín, ďalej MB) v roku 
1928. Pod vedením zakladateľa Hasana al-Banná sa organizácia zasadzovala 
za celoplošné zavedenie šarí’e a etablovanie islamského štátu. Násirov režim 
bol obvinený z neverstva a zlyhania v realizácii božieho zákona v Egypte, čo 
vytvorilo živnú pôdu a inšpiráciu pre mnohé iné hnutia radikálneho islamu 
(Sinha, 1998). Spočiatku MB spolupracovalo so slobodnými dôstojníkmi, ktorí 
v roku 1952 vykonali prevrat proti Britmi podporovanej egyptskej monarchii. 
O dva roky neskôr sa vzťah režimu a MB markantne vyostril. V roku 1954 sa 
hŕstka členov MB pokúsila o atentát na prezidenta Násira. Násir následne hnu-
tie postavil do ilegality (platnej až do revolúcie v roku 2011) a začal masívny 
útok na islamistov. 20 000 členov hnutia bolo väznených v táboroch, vyše 
polovica z nich pritom dostala dlhoročné tresty. MB na tieto aktivity režimu 
reagovalo vytvorením teroristických jednotiek Špeciálneho aparátu, ktoré stáli 
za niekoľkými politickými vraždami. Od 70. rokov však definitívne odsúdili 
svoju násilnú minulosť a preorientovali sa na šírenie viery a politický projekt.  

Prepojenie medzi MB a radikálnymi islamistami je dvojakého charakteru. 
Na jednej strane to boli práve členovia MB, ktorí sa skúsenosťou vo väzení 
výrazne zradikalizovali a vytvorili si vlastné teroristické organizácie. Na druhej 
strane táto radikalizovaná mládež odmietla umiernenie Bratstva a jeho pakt  
s režimom (Ansari, 1984: 135). V 70. rokoch, ktoré boli charakteristické zblí-
žením režimu a islamistov paradoxne vznikli dve organizácie, ktoré významne 
ovplyvnili podobu islamskeho terorizmu.  

Organizácia armádnej akadémie 

Prvou z nich bola organizácia Armádnej akadémie. Podobne ako väčšina 
ostatných fundamentalistických zoskupení organizačne vychádzala z Moslim-
ského Bratstva, avšak ideologicky z Qutbovského radikálneho výkladu. Líd-
rom organizácie bol Sálih Sirijja, Palestínčan s doktorátom z pedagogiky. Sirij-
ja bol pôvodne členom MB v Jordánsku, a mal niekoľkoročné skúsenosti s vä-
zením v rôznych arabských krajinách. V roku 1971 sa napokon usadil v Egypte 
a postupne si okolo seba začal budovať zoskupenie priaznivcov. Bunky orga-
nizácie vznikli v Alexandrii a v Káhire. Napriek striktnej ideológii organizácie, 
rozhodovací proces vo vnútri hnutia prebiehal pomerne konsenzuálne. Nefor-
málnej rade dvanástich členov predsedal práve Sirijja, pričom snahy o konsen-
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zus boli pomerne časté. Paradoxne podľa slov zatknutých členov organizácie, 
jediný prípad keď predseda nedokázal presvedčiť radu bolo rozhodnutie o vy-
konaní puču. Sirijja totiž argumentoval, že režim je po nedávnom víťazstve  
s Izraelom populárny, organizácia nie je dostatočne pripravená na túto akciu 
a nevytvorila si ani provizórny program akcie v prípade úspechu prevratu (Ibra-
him, 1980: 437).  

Armádna akadémia považovala egyptský režim zodpovedný za spoločen-
ský úpadok. Egyptskú spoločnosť vnímali ako obeť skorumpovaných lídrov 
politického systému (Ibrahim, 1980: 442). Podľa slov Sirríju: „Egypťania sú 
„najvernejšími moslimami“, ktorí sú predurčení na šírenie islamskej výzvy. Boli 
takí už od čias faraónov“ (Mendel, 1994: 165). Začiatkom a zároveň koncom 
ich militantných aktivít bol pokus o prevrat 18. apríla 1974. Hnutie sa na túto 
príležitosť pripravovalo niekoľko rokov. Príprava zahŕňala tréning v používaní 
rôznych zbraní, infiltráciu armády, detailné štúdium dennej rutiny prezidenta 
a jeho aparátu, plánovanie strategických bodov v Káhire a príprava komuniké 
pre účely televízneho a rádiového vysielania (Ibrahim, 1980: 442). Spočiatku 
hnutie uspelo pri obsadení Technickej armádnej akadémie. Následne sa chys-
tali zaútočiť na zasadnutie Arabskej Socialistickej Únie, kde mal vystupovať 
prezident Sádát. Konečným cieľom tohto prevratu bolo prevzatie moci a na-
stolenie islamského štátu, čo sa im nepodarilo. 

Takfír wal-Hidžra 

Druhou teroristickou skupinou bola Takfír wal-Hidžra (Odmietnutie never-
cov a exodus), známa tiež ako Gama‘a al-Muslimín (Skupina moslimov). Išlo 
skôr o sektu alebo kult, ktorá sa napriek prísnej ortodoxii sunnitských mili-
tantných hnutí, koncentrovala okolo osobnosti jej zakladateľa Mustafu Šukrího. 
Išlo o jednu z najfundamentálnejších organizácií v Egypte vôbec. Príslušníci 
hnutia napádali sekulárne inštitúcie ako kaviarne, kiná a vládne štruktúry. Ideo-
logická vyhranenosť tejto skupiny bola do veľkej miery spôsobená fyzickou 
izoláciou od väčšinovej spoločnosti, podobne ako pri skupine Óm Šinrikjó  
v Japonsku a mnohých iných sektách. Prívrženci žili v poslednej fáze izolo-
vane v jaskyniach v horách okolo rieky Níl. Počas zatýkania vládne jednotky 
s prekvapením zistili, že má okolo 3000 až 5000 aktívnych členov, boli vy-
soko organizovaní a rozptýlení vo všetkých vrstvách spoločnosti (Ibrahim, 
1980: 425).  

Charizmatický líder Takfíru Mustafa Šukrí bol tridsiatnik, absolvent poľno-
hospodárskej univerzity a veterán Moslimského Bratstva. V jeho formatívnom 
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období zohralo dôležitú úlohu väznenie spolu s ďalšími členmi MB v táboroch 
Abú Zubal. Vo väzení začal organizovať prívržencov na ideologických prin-
cípoch Sajjída Qutbu. Tu stratil ilúzie o mnohých členoch MB, ktorí sa pod 
tlakom represií zlomili alebo sa angažovali v interných rozbrojoch (Ibrahim, 
1980: 436). Jeho skupina sa dokonca separovala od ostatných islamistických 
väzňov a vyhlásila ich za nevercov. Vodcovský štýl Šukrího bol oproti Sirri-
jovi autokratický, líder reguloval spoločenské vzťahy v skupine (manželstvá, 
rozvody, interné záležitosti), rozhodoval o operatívnych otázkach a otázkach 
islamskej doktríny. Jeho kontrola bola v mysliach členov posilnená tým, že sa 
prezentoval ako záchranca moslimov (mahdí) (Zeidan, 1999: 2).  

Stratégia Takfíru bola omnoho trpezlivejšia a dlhodobejšia. To vychádzalo 
najmä z ich ideologického presvedčenia, že morálne skazený nie je len režim, 
ale celá spoločnosť a tak transformácia musí prebehnúť zdola nahor. Miniatúr-
na spoločnosť, ktorú si vybudovali, mala pripomínať Muhammadove pôsobenie 
v Medíne po odchode zo spoločnosti nevercov v Mekke v roku 632. Následne 
sa mala rozrásť podobne ako po úspešnej organizácii moslimských vojsk v Me-
díne do zvyšku spoločnosti. V roku 1977 keď režim postupne rozložil orga-
nizáciu, tak nebola v stave pripravenosti na celoplošnú ofenzívu v Egypte. 
Rozhodnutie napadnúť zložky režimu prišlo skôr impulzívne. Únos ministra 
náboženských záležitostí prišiel po tom, ako bezpečnostné zložky zadržali nie-
koľkých ich bratov bez riadneho súdu, čo bolo pre hnutie znamenie, že režim 
zašiel príliš ďaleko. Následné udalosti, tj. poprava ministra náboženských zá-
ležitostí Husajna al-Dahabiho, boli podľa členov Takfíru dôsledkom neochoty 
režimu vyjednávať o prepustení ich bratov (Ibrahim, 1980: 434). 

Takfír na rozdiel od Armádnej akadémie využíval stupňovitú stratégiu. Vďa-
ka ich pasívnej, mesiánistickej ideológii odkladali násilnú konfrontáciu s re-
žimom na dobu, keď budú dostatočne silní (Zeidan, 1999: 1). Regrutovanie 
členstva prebiehalo, ako v prípade ostatných egyptských militantov, primárne 
medzi univerzitnými študentmi, rodinou a priateľmi kmeňových členov a me-
dzi modlitebnými spolkami. Rozdiely v regionálnom zastúpení členov v oboch 
skupinách boli pomerne markantné. Kým Armádna akadémia mala väčšinu 
členov z okolia Delty, Alexandrie a Káhiry, Takfír operoval skôr v Hornom 
Egypte, najmä v Šukrího rodnom meste Asjúte. V neskoršej fáze expando-
vali aj smerom ku Káhire. Dve tretiny členstva oboch militantných skupín 
boli pôvodom z dedín alebo malých miest. Do veľkých miest ako Asjút, 
Káhira a Alexandria sa zväčša prisťahovali za štúdiom a prácou (Ibrahim, 
1980: 438).  
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Vekový profil bol pri oboch organizáciách veľmi podobný. Vek členov sa 
pohyboval medzi 17 a 26 rokov. Keďže obaja lídri boli výrazne starší ako zvy-
šok členstva, možno konštatovať, že odzrkadľovali trend rešpektu voči starším 
a reťazca velenia na základe seniority typický pre blízkovýchodné krajiny 
(Ibrahim, 1980: 437). Zo skupiny militantov analyzovaných Ibrahimom len 
piati z 39 osôb neboli študentmi vysokých škôl. Väčšina členov mala prestížne 
povolanie ako učitelia, inžinieri, doktori, alebo farmaceuti. Obe skupiny trvali 
na segregácii pohlaví, avšak paradoxne to bolo práve radikálnejšie hnutie Tak-
fír, v ktorom pôsobilo okolo osemdesiat žien. Väčšina z nich boli príbuzné ale-
bo manželky členov (Ibrahim, 1980: 439). 

V súčasnosti skupina Takfír funguje mimo územia Egypta, ako mnohé iné 
hnutia, ktoré egyptský režim vyhnal za svoje hranice. Existujú údaje o organi-
zácii pobočky v horách severného Libanonu, na území Maroka a Alžírska, kde 
sa pravdepodobne spojili s militantnou skupinou GIA (Groupe Islamique Armé) 
a tiež v Európe. Meno tejto skupiny sa tiež spája so zavraždením Theo Van 
Gogha, režiséra voči islamu kritickej snímky Podriadenie, v novembri 2004. 
Mieru skostnatenosti učenia skupiny Takfír dokladuje aj paradoxná skutočnosť, 
že jej členovia sa v roku 1995 pokúsili spáchať atentát na Usámu bin Ládina 
za jeho „liberálne myslenie“ (Global Terrorism Database, 2013). Takfír sa  
v zahraničí preorientoval na málopočetné bunky napojené na al-Káidu, často-
krát omnoho radikálnejšie vo výklade islamu. 

V 80. – 90. rokoch minulého storočia sa začína celoplošný proces radikali-
zácie, ktorý už nie je doménou tajných zoskupení, ako v minulom desaťročí, 
ale má aj celospoločenský rozmer. Vyhrotená situácia v rokoch 1992 – 1997 
pripomínala skôr pokus o islamský prevrat. Následné reakcie režimu a bruta-
lita teroristov do istej miery tiež pripomínali situáciu v Alžírsku v 90. rokoch. 
Najvýznamnejšie zoskupenia tohto obdobia boli Gama‘a al-Islámíja a al-Dži-
hád. 

Gama‘a al-Islámíja 

Vznik hnutia Gama‘a al-Islámíja (ďalej len Gama‘a) datuje väčšina akade-
mikov do éry Sádátovej politiky zbavovania sa násiristických elementov v kra-
jine. Medzi rokmi 1973 – 1976 Gama‘a pôsobila ako predĺžená ruka režimu. 
Prezident Sádát ich dokonca nazýval „svojimi deťmi“ a „pravými vlastencami“ 
(Mendel, 1994: 148). Nezamýšľaným dôsledkom podpory množstva islamis-
tických zoskupení na univerzitách v Hornom Egypte pod záštitou Gama‘a al-
Islámíja bol vznik dôležitých alternatívnych centier moci voči štátnemu apa-
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rátu. Tie neskôr napadli legitimitu celého režimu (Ayubi, 1993: 47). Začali 
totiž poskytovať sociálne a vzdelávacie služby v čase, keď kolabuje sociálny 
systém pod vplyvom ekonomickej krízy, liberalizácie, a rapídneho nárastu 
študentov (Zeidan, 1999: 2). 

Čo odlišuje hnutie Gama‘a od iných teroristických zoskupení je teda jeho 
fungovanie aj ako sociálne hnutie. Ideologicky Gama‘a prešla fázou pôvodného 
apolitického pôsobenia, cez zvýšenú politickú citlivosť až po radikalizáciu 
násilného charakteru. Napriek ideologickému vplyvu Moslimského Bratstva, 
Gama’a nemala organizačné prepojenie na Bratstvo. Fungovanie organizácie 
sa začalo na egyptských univerzitách a postupne sa rozšírilo do vysoko orga-
nizovaných, ale vzájomne voľne prepojených lokálnych jednotiek.  

Na začiatku bola hlavnou činnosťou hnutia tvorba študijných skupín, kde 
sa diskutovalo primárne o náboženských otázkach. Hnutie rozšírilo svoje port-
fólio činností aj o populárne voľnočasové aktivity, ako letné tábory, kde sa 
okrem prehlbovania znalostí o výklade islamskeho náboženstva mládež anga-
žovala aj v zlepšovaní fyzickej kondície. Tieto tábory boli navyše hradené zo 
štátnych dotácií. Ďalšie sociálne služby, ktoré poskytovali, boli napríklad bez-
platná doprava pre študentov, poskytovanie kópií prednášok s náboženskou 
tematikou, lacné doučovanie, organizovanie výmeny šatstva, kníh a poskyto-
vanie lacného jedla pre nižšie spoločenské vrstvy (Abdo, 2000: 125). Zlé socio-
ekonomické politiky režimu a neschopnosť trvale udržať pôvodný silný sociálny 
štát spôsobila vákuum v tejto oblasti, ktoré islamské organizácie efektívne vy-
pĺňali za štát. Podobne ako Moslimské Bratstvo mala Gama‘a potenciál stať 
sa populárnym opozičným hnutím.  

Dvaja lídri mali špeciálny vplyv na popularizáciu Gama‘a al-Islámíja. V pr-
vom rade to bol Abdalláh al-Samáwi, ktorý si prešiel obdobím väznenia za 
účasť v Moslimskom Bratstve. Neskôr sa s MB rozišiel a založil si vlastnú 
organizáciu Gama‘a (1974 – 1978). Jeho ideologický vplyv bol výrazný, doká-
zal si zabezpečiť vysokú podporu pomocou členskej základne niekoľkých 
tisícok študentov a zvýšiť finančnú autonómiu pomocou ich členských príspev-
kov. Druhým a azda najznámejším lídrom sa stal šejk Umar Abd-al Rahman. 
Abd-al Rahman si postupne konsolidoval svoju pozíciu v skupine natoľko, že 
keď sa vytvorila centralizovanejšia separátna štruktúra, stal sa jej ideologickým 
mentorom. Rahman sa neskôr ocitol na súde za atentát na Sádáta, z ktorého 
ho v roku 1984 uznali nevinným. Po tom ako na neho bolo vznesené ďalšie 
obvinenie v roku 1989 odišiel z krajiny (Sinha, 1998: 1194). V súčasnosti je 
šejk Abd-al Rahman vo väzení v USA, kde si odpykáva doživotný trest za spo-
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luprácu pri pokuse o teroristický útok na Svetové obchodné centrum v New 
Yorku v roku 1993.  

Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že v 70. rokoch bola Gama‘a ešte 
nejasne vyprofilovaná bez konkrétnejšieho projektu premeny spoločnosti. Hnu-
tie bolo skôr spirituálne založené a agitovalo v prospech hisby, teda islamskeho 
princípu prikazovať správne a zakazovať nesprávne. Interpretácia hisby však 
mala výsostne konzervatívny a dogmatický charakter, čo sa prejavilo úzkou 
spoluprácou s wahhábistickou salafistickou klikou v Saudskej Arábii (Meijer, 
2009: 193). Konzervatívna orientácia organizácie sa prejavila aj na postupnej 
aplikácii princípov Sajjída Qutbu a evokovaním stavu džahílije, v ktorom sa 
nachádza egyptská spoločnosť, ktorú možno zreformovať len autentickým prí-
klonom k princípom suverénnosti Boha v protiklade so suverenitou ľudu pro-
klamovanou západnými štátmi. Prísne dodržiavanie jednoty Boha bolo tiež  
v protiklade s praktikami mnohých súfistických rádov v Egypte. Ich uznávanie 
vysokej autority svätcov spôsobilo prehĺbenie konfliktu Gama‘a s touto nábo-
ženskou menšinou.  

Postupne sa Gama‘a vymanila z pietizmu a moralizmu a nahradila ho zvý-
šeným aktivizmom. Súčasťou takéhoto aktivizmu bolo narúšanie hudobných 
vystúpení, premietaní západných filmov, rozbíjanie kresťanských obchodov  
s alkoholom v Aswáne a podobne. Všetky tieto aktivity boli považované za 
novoty a najmä zdroj morálnej korupcie egyptského národa (Meijer, 2009: 
195).  

Nárast viditeľnosti aktivizmu Gama‘a v polovici 70. rokoch sa stal pre re-
žim alarmujúci. Ten napokon zapojil represívne zložky pri potláčaní verejných 
zhromaždení, demonštrácií a hromadných modlitieb na uliciach. Následne sa 
Gama‘a zviezla na celospoločenskej nespokojnosti počas potravinových ne-
pokojov 18 – 19. januára 1977 a protestov proti podpísaniu mierových dohôd  
s Izraelom. Od tohto momentu Sádátov režim využil všetky dostupné prostried-
ky na potlačenie vplyvu Gama‘a v Hornom Egypte. Jedným z kontroverzných 
postupov bolo suspendovanie všetkých islamistických študentov na univerzi-
tách. Tento fakt vyprovokoval vznik separátneho centra Gama‘a v marci 1977 
v Asjúte. Inštitucionalizácia so sebou priniesla aj zintenzívnenú radikalizáciu, 
produkciu fundamentalistických pamfletov a polovojenských jednotiek morál-
nej polície, ktorá napádala ľudí pijúcich alkohol a zhromaždenia, kde dochá-
dzalo k miešaniu pohlaví. Postupne zintenzívňovali tiež zastrašovanie Koptov, 
ničenie ich podnikov a arbitrárne zavádzanie stredovekej náboženskej dane 
pre inovercov. Umar Abd-al Rahman navyše zlegalizoval zaberanie kresťan-
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ského majetku, čo inšpirovalo sériu lúpeží a vrážd v miestach ako Šubra al-
Chajma v Dolnom Egypte a Nag al-Hamadi v Hornom Egypte (Meijer, 2009: 
197). Komunitárne násilie tak bolo na vzostupe.  

Za vyvrcholenie radikalizácie možno označiť splynutie veľkej časti hnutia 
Gama‘a s hnutím al-Džihád v rokoch 1979 – 1980 (Ismail, 2000: 365). Druhá 
etapa vo vývoji hnutia nastáva približne od roku 1984. Mubarak, podobne ako 
jeho predchodca, po nástupe do funkcie prepustil z väzenia tisícky militantov 
ako znak dobrej vôle a ochoty vyjednávať. Tento krok mal však nedozierne 
následky. Niekoľkoročné mučenie vo väzení, ktoré podstúpila väčšina členov 
Gama‘a sa odzrkadlilo na ich ďalšej radikalizácii (Nachman, 1998). Gama‘a 
sa od tohto obdobia tiež podujala diverzifikovať svoje aktivity aj do ďalších 
egyptských regiónov, najmä do istých štvrtí Káhiry. Ideologické pamflety sa 
postupne konkretizujú a systematizujú, otvorene propagujúc násilný džihád 
voči režimu. V dokumente „Islamskej akcie“ sa vytýčil aj konkrétnejší cieľ,  
v podobe etablovania islamskeho štátu (Kassem, 2004: 146). Pôvodné skupiny 
naprávajúce morálny úpadok v spoločnosti sa postupne premenili na súkrom-
né armády a pomocou ľahkých zbraní terorizovali študentov univerzít najmä 
v Hornom Egypte, v Asjúte (Meijer, 2009: 200). Horný Egypt je totiž dlhodobo 
známy neschopnosťou centrálnej vlády efektívne preniknúť do týchto odľah-
lých oblastí. Odhadovaná veľkosť členskej základne organizácie Gama‘a bola 
v 80. rokoch okolo 10 000 členov. Avšak celoplošným násilím a využívaním 
špinavých bômb, ktoré zabili stovky civilistov v Káhire, si postupne znižovali 
svoju prestíž v očiach širšej verejnosti (Reed, 1994). 

Samozrejme, hnutie stále budovalo svoje sociálne siete poskytovaním vzde-
lávania a zdravotnej starostlivosti zdarma a budovaním vlastných mešít. Omno-
ho častejšie však začalo fungovať ako prostredník pri konfliktoch v susedských 
štvrtiach a medzi tamojšími klanmi. Na tieto účely si dokonca vybudovali mi-
lície. Tie postupne ovládli niektoré regióny v Egypte. V dištrikte Dajrút naprí-
klad dominovali v 52 dedinách, a ovládali okolo 150 mešít. V niektorých su-
sedstvách dokázali zaviesť kompletnú kontrolu (Hafez – Wiktorowicz, 2003: 
76). Aj tu sa dostávali do stálych konfliktov s Koptami, tie však nevyústili do 
vládnej ofenzívy, až kým neprilákali veľkú časť médií a zahraničnej pozornosti. 
Po vymenovaní Zakího Badra za ministra vnútra sa vzťah Gama‘a s režimom 
ešte viac vyostril. Začali sa masívne zatýkania, rušenie študentských spolkov, 
mešít a ich demonštrácie vládne zložky potláčali násilím. Z tohto dôvodu sa 
bunky Gama‘a postupne presúvajú z konfrontačného Horného Egypta aj do 
oblastí Káhiry, ktoré sa nachádzali na periférii mesta, kam bezpečnostné zložky 
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natoľko neprenikali. Tie im poskytovali istú mieru neviditeľnosti (Ismail, 2000: 
379). 

Gama‘a zintenzívnila svoje teroristické taktiky útokmi na infraštruktúru 
egyptského režimu v roku 1992, kedy začala napádať turistov. Do roku 1997 sa 
štátu podarilo zničiť prevažnú väčšinu organizácie. V rámci týchto násilných 
konfrontácií zomrelo 1 500 ľudí a 20 000 členov, podporovateľov alebo ro-
dinných príslušníkov členov bolo väznených (Meijer, 2009). Výsledkom bol 
presun autority v rámci hnutia z interného velenia na externé. Gama‘a podľa 
dostupných zdrojov zapojila okolo 300 bojových jednotiek vo vojne v Afga-
nistane proti ZSSR. Intenzifikácia bojov od začiatku 90. rokov sa tak logicky 
spája s návratom džihádistov do Egypta, kde pokračujú v boji za „vec islamu“ 
(Sinha, 1998: 1195). 

Al-Džihád 

Organizácia al-Džihád bola podobne ako Gama’a skôr voľným združením 
rôznych regionálnych organizácií a buniek, ktoré sa radikalizovali po roku 
1979, kedy Sádát podpísal mier s Izraelom. Do pozornosti verejnosti najviac 
vystúpili v roku 1981, kedy spolu s aktivistami z hnutia Gama‘a previedli úspeš-
ný atentát na prezidenta Sádáta na vojenskej prehliadke oslavujúcej víťazstvo 
v Októbrovej vojne s Izraelom (Sinha, 1998: 1194). Následne po vykonaní 
atentátu sa v mocenskom vákuu pokúsili o prevrat odohrávajúci sa primárne  
v meste Asjút, kde sa niekoľko dní bojovalo a zomrelo okolo 80 ľudí.  

Na rozdiel od hnutí zo sedemdesiatych rokov, Džihád nebol vedený chariz-
matickým lídrom, ale kolektívnym vedením, ktoré určovalo stratégie. Ďalším 
dôležitým orgánom bola poradná rada, pozostávajúca z desiatich členov a ve-
dená Šejkom Abd al-Rahmanom (Zeidan, 1999: 3). Tu možno vidieť prekrý-
vanie sa vedenia Gama‘a a Džihádu. Najvýznamnejšie sídla mala organizácia 
v Káhire a v Hornom Egypte. Hlavným ideológom hnutia bol Muhammad 
Abdal-Sallám Faradž, pôvodne člen Moslimského Bratstva. Sklamaný jeho 
pasivitou vystriedal niekoľko organizácii, kým založil Džihád v roku 1979. 
Vysvetlenie ideológie hnutia spísal v texte Zanedbaná povinnosť (al Farída 
al-Ghá’iba). Faradž bol napokon jediným civilistom, ktorého režim popravil 
v súvislosti so zavraždením prezidenta Sádáta. Plán jeho zavraždenia bol zosno-
vaný spolu s Abúdom al-Zumurom, lídrom vojenského krídla Džihádu. Faradž 
mal primárne na starosti výber vojenských dôstojníkov tajne pracujúcich pre 
Džihád, ktorí previedli tento atentát (Ansari, 1984: 126).  
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Organizácia Džihád získavala najviac svojich finančných prostriedkov 
z lúpeží v prevažne kresťanských dištriktoch a z remitencií členov pracujúcich 
v Saudskej Arábii. Väčšina týchto peňazí sa spätne využívala na nákup zbraní 
a munície (Ansari, 1984: 127). Získanie moci v konkrétnom štáte, t. j. Egypte 
bolo pre Džihád kľúčovým krokom na získanie konečného cieľa – islamske-
ho kalifátu. Implementácia šarí’e sa tak stala jediným kritériom legitimity 
režimu. Džihád ideologicky vychádzal z Ibn Tajmíju, ktorý tvrdil, že spo-
ločnosť môže byť skutočne islamská aj keď jej vládcovia sú neverci (Zeidan, 
1999: 4). 

Organizácia sa po prehre s „blízkym nepriateľom“, egyptským režimom, 
preorientovala na „ďalekého nepriateľa“ a spojila sa s ostatnými skupinami 
džihádu v zahraničí. Skupina Nového Džihádu sa spojila s al-Káidou pod vede-
ním Ajmana Al-Zawáhiriho, egyptského klerika. Napriek tomu zostala pomer-
ne aktívna aj v Egypte, vykonávajúc sporadické akty terorizmu a komunálneho 
násilia (Zeidan, 1999: 7). V júli 1986 boli niektoré bunky zatknuté za prevrat 
v bezpečnostných jednotkách, v roku 1989 za pokus o zavraždenie bývalých 
ministrov a žurnalistu. V roku 1990 zabili hovorcu parlamentu Rif’ata al-Mah-
džúba a v roku 1993 sa neúspešne pokúsili o atentát na ministra vnútra Has-
sana al-Alfího a predsedu vlády Sidkyho (Zeidan, 1999: 7). 

Kým v predchádzajúcej dekáde boli militanti prevažne vysoko ambiciózni 
a vzdelaní, v 90. rokoch sa paralelne so zvyšovaním radikalizácie a masovosti 
členstva tento profil nakláňa skôr ku mladším a menej vzdelanejším vrstvám 
(iba dvadsať percent malo univerzitné vzdelanie). Zloženie členstva tak už bliž-
šie odzrkadľuje charakter egyptskej spoločnosti. Militanti pochádzali z rurál-
nych oblastí a chudobných slumov v Káhire alebo Asjúte a z nižších spoločen-
ských tried (Ibrahim, 1999: 41). Na týchto mladých ľudí malo vplyv aj spojenie 
s mudžahedínmi z Afganistanu, ktorí mali silnejšie presvedčenie a lepší vojen-
ský tréning (Nachman 1998). Ľudová podpora týchto hnutí však bola minimál-
na. Ako ukazuje unikátny prieskum verejnej mienky, 86 percent opýtaných 
uviedlo, že militanti neprospievajú spoločnosti. Na druhej strane 73 percent sa 
vyjadrilo, že nenásilné islamistické hnutia sú pre spoločnosť prospešné (Abdo, 
2000: 14). 

Pre členov militantných islamských organizácií je navyše špecifické, že má-
loktorí mali dostatočné klasické vzdelanie na interpretovanie zložitých nábo-
ženských textov. Väčšinou skôr prijímali fundamentalistické kázne, letáky 
a nahrávky a masovo čítali spisy Sajjida Qutbu (Mendel, 1994: 148). Čo odli-
šovalo Džihád od hnutia Gama‘a bola jeho koncentrácia členstva v radoch pre-
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zidentskej ochranky, štátnej byrokracie, vojenského aparátu a tajnej služby, ako 
aj v médiách a akademickej obci (Zeidan, 1999: 3). 117 z 271 zatknutých čle-
nov egyptského Džihádu malo pôvod v Hornom Egypte, zvyšok prevažne v Ká-
hire. Svoje bunky však na rozdiel od Gama‘a mali skôr v okolí Káhiry a Delty 
ako v bašte militantizmu hnutia Gama‘a v Hornom Egypte (Alam, 2003: 126). 

 
Tab. 8 Socio-ekonomický profil islamských militantov v Egypte7 

Vek 70. roky 80. roky 90. roky 
Pod 20 5 11 23 
20 – 25 28 31 48 
25 – 30 61 53 24 
Nad 30 6 5 5 

Formálne vzdelanie  
Nižšie ako stredné 2 5 9 
Stredoškolské 8 12 29 
Nadstavbové 11 24 42 
Vysokoškolské 79 59 20 
Elitné štúdium (medicína) 51 27 11 

Bydlisko  
Dediny 0 7 18 
Chudinské štvrte 8 16 36 
Mestá 37 43 31 
Veľkomestá 55 34 15 

 
Motivácie islamistov v Hornom Egypte naberali iný kultúrny ráz a vychá-

dzali z iných príčin ako v Delte, Káhire a okolí. Nadmerné použitie násilia 
režimom často vyvolalo omnoho radikálnejšiu a násilnejšiu odozvu ako v roz-
vinutom a štátom silne penetrovanom Dolnom Egypte. Tento fakt možno pri-
písať tamojšej kultúre krvnej pomsty a slabej socioekonomickej infraštruktúre 
(Toth, 2003: 562). Tá vďaka silnému tradicionalizmu pretrváva tak v Hornom 
Egypte ako aj napríklad na Sinajskom polostrove, teda na územiach, kde štátna 
moc nemá priamy dosah a kde pretrvali tradičné kmeňové a klanové sociálne 
vzťahy. Riešenie konfliktov medzi klanmi bola dôležitá súčasť činnosti Gama‘a 
a dôvod prečo si začali vytvárať efektívne paramilitantné zložky. Táto tradícia 
súvisí s nezasahovaním polície a inštitúcií štátu do lokálnych roztržiek.  

                                                 
7 Zdroj: IBRAHIM, S.E. 1999. The Changing Face of Egypt's Islamic Activism, In MARR, P. 

(ed.). Egypt at the crossroads: domestic stability and regional role. Washington, DC: Natio-
nal Defense University Press, 1999. 
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Takmer všetky indexy ukazujú na najväčšiu koncentráciu chudoby, neza-
mestnanosti a úmrtnosti a celkového nízkeho životného štandardu na území 
Horného Egypta. Priemerný ročný príjem tu bol okolo 300 dolárov (Alam, 
2003: 119). Organizácie ako Gama‘a a Džihád, dokázali šikovne využiť miest-
nu nespokojnosť a prepojiť ju aktivizáciou obyvateľstva smerom k nábožen-
stvu. Nárast vplyvu Gama‘a v Hornom Egypte nie je tak len primárne volaním 
po islamskom štáte, ale aj odrazom socioekonomickej asymetrie a politického 
zanedbávania regiónu, ktorý takto vyjadruje protest proti status quo (Alam, 
2003: 130). V Hornom Egypte tak islamizmus naberal silne egalitariánsky 
rozmer, ktorý mal za úlohu nielen zmenšiť rozdiely medzi vyššími triedami  
a chudobnými, ako tomu bolo vo zvyšku krajiny, ale aj nabúrať tradičné kme-
ňové rozdelenie, ktoré bránilo vzdelaným študentom zo slabého zázemia dostať 
adekvátne zamestnanie (Toth, 2003: 555). Väčší počet militantov pochádzajú-
cich z Horného Egypta tak vzhľadom na dvojnásobne vyšší počet obyvateľov 
v Dolnom Egypte poukazuje na značnú disproporčnosť týchto území (Ayubi, 
1993: 23). 

Uzavretosť politického systému a periférne oblasti Egypta pôsobili ako 
urýchľovače vzniku terorizmu. Nakoľko však všetky autoritárne režimy majú 
uzavreté politické systémy, odlišujúcim faktorom jednotlivých režimov je mie-
ra násilia, ktorú využívajú. Z pohľadu represií je dôležité ich načasovanie, či 
ide o preventívne alebo reaktívne násilie a jeho rozsah, či sa zameriava len na 
lídrov a prominentných členov hnutí, alebo na všetkých spriaznených s hnutím, 
vrátane sympatizantov a ich rodinných príslušníkov a známych. Hafez argu-
mentuje, že ak je násilie preventívne, teda uskutočňuje sa v čase, keď si ešte 
organizácia nestihla vyformovať silnú členskú základňu a ľudovú podporu  
a ak sa uskutočňuje selektívne, na úrovni lídrov hnutí, má potenciál zastaviť 
ďalšie násilie. Ak však režim reaguje neskoro, reaktívnym násilím na relatív-
ne populárne hnutie a násilie postihuje všetkých napojených na hnutie, repre-
sia má potenciál výrazne radikalizovať hnutie (Hafez – Wiktorowicz, 2003: 
68). Presne toto bol prípad Egypta v 90. rokoch, kedy teroristické násilie 
vrcholí. 

Gama’a al-Islámíja a al-Džihád reagovali násilím najmä z obavy zo zničenia 
ich rokmi budovanej infraštruktúry (Hafez – Wiktorowicz, 2003: 69). Neroz-
lišovanie medzi umiernenými a radikálmi pomáhalo stupňovať násilie, nakoľ-
ko si mohli radikáli nárokovať dávku legitimity a morálnej hodnoty ako obetí 
režimu. Kým násilie do roku 1989 si vyžiadalo 120 obetí na životoch, násilie 
v rokoch 1992 – 1997 si vyžiadalo 1442 obetí a 1779 zranených. Nárast repre-
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sií zo strany štátu preniesol ťažisko cieľov militantov zo študentov, Koptov  
a „miest hriechu“ voči štátnemu aparátu (ibid, 2003: 71). Medzi rokmi 1992 
– 1997 bolo zatknutých okolo 47 000 ľudí. Toto číslo je pritom výrazne vyššie 
ako počty samotných militantov, čo znamená, že režim nerobil rozdiely medzi 
teroristami a prívržencami iných islamistických hnutí (Hafez – Wiktorowicz, 
2003: 78). Oficiálne dokumenty Gama‘a uvádzajú tri základné dôvody eska-
lácie násilia. Išlo o obliehanie mešít kontrolovaných hnutím, popravy niekoľ-
kých lídrov hnutia a mučenie členov vo väzbe (Hafez – Wiktorowicz, 2003: 
79). Ako zhodnotil Umar at-Tilmisáni, bývalý líder Moslimského Bratstva na 
adresu súčasných militantov: „násilie vyvoláva násilné spätné reakcie“ (in 
Ansari, 1984: 124), pričom narážal na radikalizáciu islamistov vo väzení za 
Násira aj Sádáta, kde niektorí zažívali násilie a potupu nemysliteľných roz-
merov. 

 

 
Obr. 2 Teroristické násilie v Egypte podľa počtu útokov v rokoch  

1970 – 20108 
 

Islamskí teroristi sa vo všeobecnosti zameriavali na kresťanských Koptov, 
policajné zložky, politikov, členov vlády, dôležité osobnosti verejného života, 
sekulárnych intelektuálov, žurnalistov, učiteľov a iných profesionálov so zá-
padným vzdelaním, turistov a bežných ľudí. Z infraštruktúry sa zamerali na 
dôležité ekonomické inštitúcie (obchodné spoločnosti, banky), systém vlakovej 
dopravy a turistické miesta, ako pyramídy v Gize, ktoré predstavujú jeden  
z najsilnejších ekonomických pilierov egyptského režimu (Sinha, 1998: 1196).  

                                                 
8 Zdroj: Databáza START, dostupné online: <http://www.start.umd.edu/gtd/>. 
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Obr. 3 Štruktúra cieľov teroristických útokov Gama‘a al-Islámíja  
a al-Džihád v rokoch 1992 – 19979  

 

Od marca 1992, kedy sa datuje intenzívna fáza terorizmu v krajine do konca 
roku 1994 sa stalo obeťami terorizmu takmer 670 ľudí. V roku 1994 moslim-
skí radikáli ťažko zranili jedného z najvýznamnejších spisovateľov Egypta, 
laureáta Nobelovej ceny za literatúru Nadžíba Mahfúza, ktorý bol kritický 
voči islamskému extrémizmu (Alam, 2003: 133). Svoje aktivity tiež preniesli 
mimo hranice Egypta. V roku 1995 sa Gama‘a pokúsila o zavraždenie Hosního 
Mubaraka na konferencii v Adis Abebe v Etiópii. Tento útok sa tak stal ôsmim 
atentátom na prezidenta v poradí. 13. novembra 1995 zastrelili egyptského 
diplomata na misii v Ženeve a o šesť dní neskôr vybuchla bomba v egyptskej 
ambasáde v Pakistane, ktorá zabila šestnásť ľudí a okolo šesťdesiat zranila.  
K útoku sa prihlásila skupina Džihád. V roku 1996 sa už počet úmrtí spojených 
s terorizmom vyšplhal na tisíc. V apríli toho roku tiež Egypt zažil dovtedy naj-
masívnejší útok na turistov, kedy extrémisti z Gama‘a spustili streľbu na sku-
pinu prevažne gréckych turistiek pričom zabili osemnásť ľudí (Sinha, 1998: 
1201). Séria bombových útokov v roku 1992 v Káhire, pri ktorej zahynulo nie-
koľko desiatok ľudí, bola tiež pripísaná hnutiu Gama‘a. Podobne ako v prípa-
de ďalších desiatok bombových útokov po Káhire však samotná Gama‘a spo-
jenie s týmito útokmi odmietla (Burgat, 2003: 101). 

                                                 
9 Zdroj: Global Terrorism Database START, dostupné online: 

<http://www.start.umd.edu/gtd/>. 
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Spirituálny líder Gama‘a Abd al-Rahman v tom období vydáva fatwu, ktorá 
legitimizovala útoky na turistické ciele (Nachman, 1998). Fakt, že útoky na 
turistov sa s postupom ofenzívy stále zvyšovali však nemožno jednoznačne 
pripísať odporu voči faraónskej minulosti a západnému spôsobu života. Pri-
márne išlo o strategický kalkul, nakoľko turizmus produkuje okolo 4 miliardy 
dolárov ročne a teda funguje ako dôležitý aspekt udržiavania sa egyptského 
režimu pri moci (Alam, 2003: 138). Útoky na turistov mali formu ostreľova-
nia vlakov, autobusov s turistami, bombových útokov na autobusy a kaviarne 
a strieľania na turistov priamo v miestach turistických atrakcií. Medzi rokmi 
1992 – 1995 sa útoky uskutočňovali každých 2 – 6 mesiacov (Fielding – Short-
land, 2005: 6). Turistické ciele tiež fungovali ako mediálna kampaň voči me-
dzinárodnému publiku, ktorá efektívne ničila prestíž Egypta v zahraničí. 

V rámci teroristického násilia rokov 1992 – 1997 tiež zahynulo okolo sto 
Koptov. Okrem posledných útokov po revolúcii 2011, najvýznamnejším násil-
ným činom bolo zabitie 20 Koptov a jedného moslima v dedine al-Košeh v Hor-
nom Egypte. Následne boli zničené desiatky domov a obchodov vlastnených 
Koptami (Alam, 2003: 136). Na druhej strane útoky na Koptov, ktoré sa zväčša 
odohrávali na území Horného Egypta sa dajú pripísať tamojšej kultúre poli-
tického odporu. Kopti totiž predstavovali ekonomicky vitálnu triedu, ktorá si 
monopolizovala isté typy obchodných aktivít a zabraňovala tak nárastu eko-
nomického potenciálu moslimskej nižšej strednej triedy. Tento fakt bol ešte 
umocnený spomínanou kultúrou krvnej pomsty medzi jednotlivými komuni-
tami (Alam, 2003: 136). Kopti Horného Egypta sa tu vyskytujú v omnoho 
väčších počtoch10 a tak sú pre islamistov viditeľnejší ako vo zvyšku krajín 
(Toth, 2003: 553). Okrem toho radikáli spájali Koptov s nenávideným re-
žimom, s ktorým sa často spájali v obave z posilňovania islamistov v krajine 
(Nachman, 1998). 

V začiatkoch nárastu militantného islamu v Egypte zohrávala dôležitú úlo-
hu Saudská Arábia a ostatné bohaté krajiny Zálivu, ktoré v 70. rokoch prežívali 
prosperitu spojenú s ropným boomom (Zeidan, 1999: 2). V prvom rade pred-

                                                 
10 Podľa sčítania z roku 1976 tvorili Kopti približne 14 percent populácie Horného Egypta, 

v porovnaní s 6,1 percenta v celkovej populácii. Ide o jednu z najväčších kresťanských 
komunít na Blízkom východe. Kopti sú islamistickými skupinami často vnímaní ako ná-
boženskí ale aj ideologickí súperi. Kopti totiž často zaujímajú kontrapozície voči politike, 
ktorú presadzujú ultra-konzervatívni islamisti s cieľom islamizovať krajinu. Sektariánske 
násilie bolo v Egypte tak vždy na vzostupe paralelne s nárastom všeobecnej nestability a po-
litického násilia. 
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stavovali ideologickú inšpiráciu neustálym prenikaním wahhábistickej verzie 
islamu na egyptské územie. V druhom rade, neobmedzené finančné prostriedky 
pôsobili ako silný stimul pre sofistikáciu teroristických hnutí v Egypte. Na-
koľko krajiny Zálivu museli od 90. rokov riešiť nárast domáceho terorizmu  
a opozície, postupne sa objavuje sponzoring aj z iných moslimských štátov.  
Z údajov poskytnutých egyptskou vládou vyplýva, že sponzoring pre tamojšie 
teroristické organizácie pochádzal primárne zo Sudánu, Iránu a Líbye. V roku 
1992 obvinil podpredseda vlády Júsuf Walí Teherán a Chartúm z pašovania 
zbraní extrémistom cez egyptské hranice so Sudánom a Líbyou. Objavili sa 
tiež správy o prevádzkovaní tréningových táborov z iniciatívy spomínaných 
krajín v rôznych krajinách arabského sveta. Sudán bol v tomto smere považo-
vaný za primárny cieľ výcvikov, ktoré mali prebiehať za asistencie okolo 2 000 
členov Iránskych revolučných gárd (Sinha, 1998: 1197). Tieto dohady potvr-
dzuje takisto netradičná ochota Chartúmu poskytnúť asistenciu najväčšiemu 
spirituálnemu vodcovi egyptských islamistov, Umarovi Abd al-Rahmanovi, 
pri jeho odchode do USA.  

Motivácie šítskeho Iránu spojiť sa pri sponzoringu egyptských militantov 
so sunnitskou islamskou vládou v Sudáne boli pritom pomerne zrejmé. Na 
jednej strane to bol práve Egypt, ktorý sa netajil plnou podporou predošlého 
režimu Šáha v Iráne. Egypt Šáhovi po vypuknutí islamskej revolúcie v roku 
1979 poskytol azyl a napokon aj štátny pohreb po jeho smrti. Egyptský seku-
lárny režim vnímal islamskú revolúciu v Iráne veľmi citlivo, ako primárnu 
hrozbu pre svoje zotrvanie. Navyše Teherán bol jedným z najväčších odporcov 
Sádátovho studeného mieru s Izraelom. Napojenie Mubarakovho režimu na 
USA a snaha Iránu o regionálnu dominanciu boli tiež silnými motiváciami. 
Sudán s jeho islamskou vládou sa tak pre Irán stal prirodzeným spojencom, 
ktorý by si tiež želal expanziu islamskeho štátu za vlastné hranice.  

Nepriamym zdrojom externej podpory pre egyptské teroristické hnutie 
bol aj Afganistan a Pakistan. Po tom ako sa dostáva v roku 1996 fanatický sun-
nitský režim Talibanu k moci, objavili sa čoraz častejšie správy o existencii 
špeciálnych výcvikových táborov pre Egypťanov a iných arabských mudžahe-
dínov. Navrátilci z Afganistanu sa tiež dlhodobo zlepšovali v taktikách asymet-
rického boja v afganskom tábore Kunar, ktorý fungoval pod záštitou al-Káidy. 
Okrem ideologickej a taktickej podpory, pakistanské a afganské tábory fungo-
vali aj ako náborové a tranzitné body pre egyptských džihádistov. Navyše do 
istej miery tak fungovali aj západné krajiny, ako napríklad USA, Veľká Bri-
tánia a Dánsko, ktoré poskytovali radikálom azyl. V rozvinutých krajinách 
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mali militanti lepší manévrovací priestor, slobodu pohybu a vyjadrovania sa  
a tiež omnoho väčšie finančné zázemie, ktoré mohli použiť pre financovanie 
džihádu v Egypte (Sinha, 1998).  

3.4. Vplyv na stabilitu režimu 

Islamskí teroristi do istej miery uspeli pri destabilizácii režimu, najmä z eko-
nomického pohľadu. Výsledkom koncentrovaných bojov v 90. rokoch totiž bol 
50 percentný odliv rezervácií v hoteloch, národná letecká spoločnosť EgyptAir 
stratila dvadsať percent predošlých výnosov a výnosy z turizmu, ktoré za bež-
ných okolností predstavovali okolo 3 miliárd dolárov, sa znížili o 35 percent. 
Turizmus je za posledné dekády jedným z najdôležitejších egyptských odvetví. 
Podľa posledných štatistík tvorí takmer 11,3 percent HDP krajiny a 19,3 percent 
výnosov vo forme menových rezerv.11 V situácii, keď Egypt rokoval o ďalších 
pôžičkách od MMF, ktoré boli podmienené škrtmi v rozpočte, v radách reži-
mu zavládla všeobecná panika ohľadom budúceho vývoja. Tú umocnil aj fakt, 
že väčšina zahraničných spoločností a investícií sa z Egypta stiahla pod vply-
vom otvorených hrozieb od militantov (Sinha, 1998: 1201). Napriek tomu sa 
režimu postupne podarilo dostať z tejto krízy. Pri stabilizácii ekonomickej si-
tuácie mu pomohol pravidelný príjem v podobe americkej zahraničnej pomoci 
USAid vo výške dvoch miliárd dolárov ročne. Medzi rokmi 1974 – 2000 Spo-
jené štáty poskytli egyptskej vláde 24 miliárd v ekonomickej pomoci a 28 mi-
liárd v nákupoch najnovšej zbraňovej techniky (Gerges, 2000: 606).  

Okrem ekonomického aspektu sa destabilizácia prejavila aj na celkovej bez-
pečnostnej situácii v Egypte. Vláda si nedokázala zabezpečiť monopol na po-
litické násilie na celom území krajiny, najmä v oblastiach kde príslušníci tero-
ristických organizácií kontrolovali väčšinu dedín a okresov. S touto situáciou 
sa egyptský režim vyrovnal pomocou intenzívneho protiteroristického boja. 
Na jednej strane bola tvrdá odpoveď režimu efektívna pri zničení organizačnej 
infraštruktúry militantných hnutí. Na druhej strane však masové akcie, ktoré 
prebiehali v Egypte, mohli potenciálne prerásť do širšieho konfliktu a motivo-
vať tak rodinných príslušníkov a priateľov militantov k násilnej odplate voči 
režimu (Fielding – Shortland, 2005: 1). Egyptský režim sa najprv zameral na 
externú dimenziu terorizmu. Diplomaticky si budoval zahraničnopolitickú 

                                                 
11 Zdroj:  

<http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=1042>. 
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podporu pre boj s terorizmom. V praktickej rovine Egypt zabral spornú časť 
sudánskej hranice v snahe zabrániť infiltrácii teroristov. Vytvoril tiež aktívnu 
kooperáciu s Tuniskom a Alžírskom, ktoré čelili na svojich územiach podob-
ným problémom a napokon podpísal dohodu o vydávaní podozrivých teroris-
tov s Pakistanom v roku 1995.  

Interne režim opätovne predĺžil výnimočný stav uplatňovaný od roku 1981. 
Politika tvrdej ruky sa začala aplikovať na všetky úrovne islamistov, nerobili 
sa rozdiely medzi radikálmi a Moslimským Bratstvom ako tomu bolo v minu-
losti. Mubarak začal považovať aj MB zodpovedné za vlnu terorizmu. S tým 
súviseli tiež represie a obmedzenie participácie MB vo voľbách, analyzované 
vyššie. V júli 1992 vláda zákonom ustanovila trest smrti za členstvo v teroris-
tickej organizácii. Nový teroristický zákon tiež stanovil, že trest smrti sa vzťa-
huje aj na prípady, keď odsúdený získal vojenský výcvik v zahraničí. Režim 
použil okolo 30 miliónov dolárov na nákup nových zbraní a komunikačnej 
technológie. Pre turistov začal poskytovať nadštandardné bezpečnostné služ-
by. Každý autobus, vlak a výletná loď na Níle prevážajúce turistov mali k dis-
pozícii člena tajnej policajnej ochrany (Wahab, 1996: 181). V káhirských slu-
moch a miestach, v ktorých sa radikáli zdržiavali, umiestnili stále ozbrojené po-
lovojenské jednotky a polícia bola prítomná takmer všade (Sinha, 1998: 1202).  

Hľadanie teroristov, zabavovanie ich výzbroje, propagačnej literatúry a ka-
zetových nahrávok sa rozšírilo o celoplošné väznenie islamistov. To pokračo-
valo intenzitou takmer 100 militantov denne. Podľa organizácie EOHR (Egypt-
ská organizácia pre ľudské práva), počet zadržiavaných vo väzbe sa v roku 1990 
odhadoval na 5 000, v roku 1992 to bolo okolo 10 000 a ku koncu roku 1996 
sa číslo vyšplhalo na 16 708 (Alam, 2003: 133). Vo väzniciach režim získaval 
pomocou mučenia dôležité interné operatívne informácie potrebné na zničenie 
jednotlivých buniek. Egyptské bezpečnostné jednotky presadzovali politiku 
tvrdej ruky, paľbou na miesta, kde sa skrývali militanti, masovým zatýkaním  
a kolektívnym trestaním celých susedstiev a komunít, v ktorých pôsobili mi-
litanti. V posledných fázach dokonca zaviedli zákaz nočného vychádzania  
a umiestnili množstvo svojich síl v problematických oblastiach. Príkladom 
takéhoto postupu bola Imbába v Káhire, v ktorej žije takmer milión obyvate-
ľov, kde v decembri 1992 rozmiestnili 15 000 jednotiek (Nachman, 1998). Po 
udalostiach v Imbábe začala protiteroristická stratégia režimu naberať reálnej-
šie a profesionálnejšie kontúry. 

Režim často využíval zatýkanie rodinných príslušníkov, manželiek teroris-
tov, aby ich donútil prihlásiť sa bezpečnostným zložkám (Hafez – Wiktoro-
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wicz, 2003: 78). Ďalšia stratégia implementovaná od roku 1993 sa zameriavala 
na regrutovanie členov organizácií ako agentov, vytvorenie širokej databázy 
teroristov, tvorbu špeciálnych jednotiek s protiteroristickým výcvikom a v ne-
poslednej rade na politiku zabíjania militantov. Tá bola autorizovaná v roku 
1995 a vládne jednotky touto cestou zabili okolo 217 islamských teroristov 
(Nachman, 1998). Napriek notoricky známej brutalite egyptský režim na roz-
diel od Jordánska, Sýrie, Iraku a Alžírska do boja s militantmi nezapojil armá-
du. To naznačuje relatívnu efektivitu ich bezpečnostných jednotiek. Poslednou 
kľúčovou stratégiou Mubarakovho režimu bolo posielanie islamských radiká-
lov pred vojenské tribunály, čo im umožnila nová protiteroristická legislatíva. 
Tieto prípady boli rýchlejšie procesované, nebolo možné sa odvolať na rozhod-
nutie súdov a navyše bolo jednoduchšie získať v nich rozsudok smrti oproti 
štandardným súdnym procedúram. Počas celej akcie tak režim popravil 74 mi-
litantov (Abdo, 2000: 196). Pochopiteľne, spomínané praktiky nedemokratic-
kého režimu podnietili vznik širšej opozície vychádzajúcej z ľudskoprávnej 
roviny, ktorá silne kritizovala postup režimu. Napriek efektivite sporných opat-
rení tak musel režim v mnohých prípadoch obmedziť mieru ich agresivity. 

Ráno 17. novembra 1997 boli dva autobusy prevážajúce turistov prevažne 
z Nemecka napadnuté islamskými militantmi v Luxore. Následná streľba a úto-
ky s nožmi si vyžiadali 68 mŕtvych a 24 zranených, väčšinou turistov. K útoku 
sa napokon priznala Gama‘a al-Islámíja (Sinha, 1998: 1193). Tento akt násilia 
zanechal hlbšie následky na celkovej populácii a pôsobil ako posledné memen-
to pre radikálny islam 90. rokov (Abdo, 2000: 137). Montassir al-Zajjátt, ne-
oficiálny hovorca Gama‘a po útoku skonštatoval, že „exiloví lídri Gama‘a boli 
prekvapení tým, čo sa stalo v Luxore a šokoval ich vysoký počet obetí a zaob-
chádzanie s mŕtvymi, ktoré odporuje princípom legitimity, humanity a politiky 
Gama‘a v Egypte“ (Abdo, 2000: 194). Tento akt bol konečným dôkazom toho 
ako Gama‘a a Džihád nedokázali naplno využiť potenciál spoločenskej pod-
pory, ktorý si v začiatkoch vybudovali. Organizácie prepadli bojom o moc, aro-
gancii a vlastnej nadradenosti, čím absolútne stratili kontakt s realitou (Gerges, 
2000: 593). Celoplošné násilie militantov a odpoveď režimu silno zasahovala 
bežných občanov. Tí im v deväťdesiatych rokoch prestali poskytovať útoči-
sko a protestovali proti útokom na policajné zložky a turistov. Bez sympatií  
a podpory verejnosti tak nemohli dlho vzdorovať masívnym operáciám štátu. 

Opätovné prebratie kontroly režimu bolo podmienené aj získaním podpory 
pre potláčanie islamských teroristov na úrovni ideológie. Minister nábožen-
ských záležitostí tak vydal opatrenie, podľa ktorého všetky mešity, vrátane pri-
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vátnych, ktoré tvorili takmer 80 percent, mali patriť pod oficiálnu kontrolu 
štátu a všetky kázne podliehali schváleniu režimom. V rámci tohto programu 
potrebovala vláda okolo 300 miliónov egyptských libier. Aby sa vyhli takejto 
obrovskej investícii, vytvorili tréningové programy zdarma pre 15 tisíc ašpi-
rujúcich imámov v jednotlivých okrskoch ovládaných militantmi (Wickham, 
2002: 107). Vláda tiež iniciovala oficiálnu kampaň odsudzujúcu terorizmus 
plagátmi „povedz nie terorizmu“ a „toto nepatrí k islamu“. Dôveryhodní klerici 
boli motivovaní, aby pri kázňach upozorňovali na nezlučiteľnosť terorizmu  
s islamom. Najvyšší predstaviteľ sunnitskej islamskej univerzity Al-Azhar  
v médiách viacnásobne odsudzoval teroristickú kampaň ako neislamskú. Zme-
nil sa aj zákon o odpadlíctve od islamu, ktorý predtým umožňoval každej súk-
romnej osobe iniciovať súdny spor so sekulárnymi lídrami. Na druhej strane 
však režim musel venovať energiu aj propagácii „oficiálnych“islamských pro-
gramov, aby si nemohla verejnosť spájať honbu po islamistoch s celkovým 
útokom na islamské náboženstvo (Sinha, 1998: 1204). 

Existencia militantného islamu bola prirodzene v priamom konflikte s ofi-
ciálnym islamom náboženských autorít štátu. Oficiálni predstavitelia, ako na-
príklad hlavný Muftí Egypta, najvyššia oficiálna náboženská autorita v štáte, 
opakovane kritizoval radikálny islam pred verejnosťou. Muftí konštatoval, že 
vďaka slabému náboženskému vzdelaniu, radikáli dezinterpretovali Ibn Taj-
míju a pasáže Koránu v prospech príliš úzkeho a doslovného výkladu bez po-
chopenia hlbších súvislostí. Navyše radikálov prirovnal k stredovekej sekte 
Cháridža, ktorá sa síce usilovala o náboženskú reformu pomocou násilia, ale 
jej ciele boli výsostne politické a nie spirituálne (Ansari, 1984: 138). Tak islam-
skí učenci ako aj Moslimské Bratstvo odsúdilo prax džihádu meča ako nepo-
trebnú, v porovnaní s inými formami džihádu (úsilia) pre islamskú vec. Tiež 
odsúdili metódu takfíru − exkomunikácie moslimov a ich napádanie za nena-
sledovanie šarí’e v bežnom živote. MB však nebolo ochotné ustúpiť v otázke 
božej zvrchovanosti, ktorá pod drobnými ideologickými obmenami stále zostá-
va prioritou hnutia. Ulamovia mali záujem vyvrátiť ideológiu, ktorá napádala 
ich výsostné postavenie a ktorá rozdeľovala spoločnosť. Na druhej strane Brat-
stvo chcelo svojim postojom demonštrovať umiernenosť a ochotu vyjednávať 
s režimom.  

Rezignovanie teroristov na ozbrojený boj tak možno interpretovať ako vý-
sledok sústredenej ofenzívy režimu, ideologickej únavy a výraznej straty ľudo-
vej podpory. Z týchto dôvodov desiatky uväznených lídrov Gama‘a a Džihádu 
v júli 1997 podpísali dokument, ktorý vyhlásil jednostranné a bezpodmieneč-
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né ukončenie bojov. Exilové vedenie spočiatku tento krok ignorovalo, nakoľko 
ho považovalo za prejav slabosti pod vplyvom mučenia vo väzení (Gerges, 
2000: 594). Situáciu komplikoval aj fakt, že boje izolovaných buniek s polí-
ciou stále pokračovali. Po defilé v Luxore sa však postupne väčšina lídrov, vrá-
tane Umara Abd al-Rahmana, pripojila k tejto iniciatíve. V marci 1999 sa na-
pokon interné a exilové vedenie dohodlo a spísalo definitívne ukončenie bojov, 
čím priznali prehru s režimom. Džihád na druhej strane zostal rozdelený medzi 
exilovým vedením, ktorého stenčujúci sa počet prívržencov stále bojuje na 
strane al-Káidy v zahraničí. Interné vedenie sa pokúsilo o prepojenie jednot-
livých buniek do kolektívneho orgánu, ktorý odovzdanie zbraní napriek ideo-
logickým rozdielom medzi jednotlivými emírmi prijal (Gerges, 2000: 595). 

Ako odpoveď na túto iniciatívu v roku 1999 režim prepustil okolo 7 000 
militantov (Hafez – Wiktorowicz, 2003: 78). Väčšina z nich patrila ku Gama‘a, 
nie Džihádu, čo vyvolalo špekulácie o vytvorení dohody s režimom. Mubara-
kov aparát sa zjavne snažil odmeniť Gama‘a za ich „dobré správanie“ a na 
druhej strane potrestať Džihád. Po roku 2001, kedy sa začína deradikalizačný 
program, navštívili lídri Gama‘a svojich prívržencov vo väzení a komuniko-
vali im ideologický obrat. Navyše v rokoch 2001 – 2002 vydali štyri zásadné 
publikácie, ktoré komplexne vysvetlili revidovanú ideológiu. Tu sa prihlásili 
skôr k dedičstvu Muhammada al-Ghazalího a moderným teoretikom strednej 
cesty islamu. Dokumenty odsúdili dešpekt voči tradičným klerikom a nábo-
ženským autoritám. Uvádzajú tiež, že napriek dobrej viere, aktivity mladých 
viedli k rozkolu v komunite, čo je v protiklade s jednotou náboženskej obce. 
V dokumentoch sa konštatuje, že tieto aktivity podnietili zvýšenie útlaku, re-
presií, obmedzenie šírenia viery a nárast korupcie. Gama‘a tiež uvádza, že nie 
len znalosť šarí’e a príkazov a zákazov v islame, ale aj znalosť reality a hlboké 
poznanie fungovania politiky sú potrebné na komplexnú zmenu spoločnosti 
(Meijer, 2009: 212). 

Gama‘a tiež skonštatovala, že ochrana života každého moslima je prioritou. 
Pri zvažovaní ziskov a strát tak musia členovia organizácie mať na pamäti hlav-
ne jednotu moslimskej obce. Vyhlasovaním moslimov za nevercov sa táto jed-
nota zjavne narušila a zabránilo sa tiež konštruktívnemu dialógu s nábožen-
skými menšinami. Označovať heretikov neprináleží jednotlivým moslimom, 
ale v extrémnych prípadoch náboženským učencom a zákonom štátu. Prax 
naprávania morálky moslimov hisbou je delegovaná na právomoc štátu, nie 
samozvaných skupín. Gama‘a navyše explicitne uznala suverenitu štátu a po-
trebu štátnych úradníkov a nie islamských učencov pri riadení štátu (Hamzawi 
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– Grebowski, 2010: 10). Napokon, hnutie uznalo sekulárnu opozíciu ako súčasť 
politického života v krajine a zdôraznilo potrebu nenásilnej opozície voči reži-
mu a pomoc režimu v sociálnej oblasti (Hamzawi – Grebowski, 2010). Ideo-
logické zmeny oboch hnutí sa nechali inšpirovať dlhými rokmi vytrvalej práce 
Moslimského Bratstva. Do roku 2011 však tieto vyjadrenia zostávali len na 
rétorickej rovine, nakoľko Mubarakov režim im neumožnil participáciu.  

Na stabilizáciu režim využil aj protiteroristickú legislatívu, ktorá bola pri-
jatá na potláčanie opozície, najmä z radov islamistov, a na posilnenie kredibi-
lity smerom na Západ. Okrem protiteroristického zákona Mubarak využíval 
tiež každoročne predlžovaný zákon o výnimočnom stave. Tento zákon posky-
tuje režimu možnosť obchádzať garancie ľudských práv, zatýkať bez udania 
dôvodu, neobmedzene držať podozrivých vo väzbe a začať súdne procesy aj 
bez právnych zástupcov. Navyše zákaz združovania sa a právo na cenzúru re-
žim popri boji s militantmi hojne využíval na potláčanie nenásilného opozič-
ného disentu a na obmedzenie slobodnej tlače (Fielding – Shortland, 2005: 3). 
Po komplexnom zložení zbraní zo strany Džihádu a Gama’a al-Islámíja si 
egyptský režim vydýchol. Mnohí akademici sa však zhodujú, že v prípade, ak 
by režim nezareagoval adekvátne na nástup islamských radikálov a neprinútil 
ich k eskalácii násilia a terorizovaniu miestneho obyvateľstva, pravdepodobne 
by v Egypte vznikli unikátne podmienky pre úspešné prevedenie islamskej 
revolúcie po vzore Iránu (Ayubi, 1993). 

Posilňovanie nenásilných islamistov ako alternatívy k sekulárnemu režimu 
však pokračovalo po roku 1997 ešte intenzívnejšie. Mubarakov režim totiž po-
chopil, že musí poskytnúť islamskému sektoru aj výhody, nie len reštrikcie. 
Verejná diskusia sa tak orientovala na otázky náboženskej vhodnosti autentic-
kej káhirskej kultúry, množstvo kníh a umeleckých diel bolo cenzurovaných, 
sekulárni intelektuáli sa dostávali do čoraz väčšieho konfliktu s islamským 
sektorom. Napokon Moslimské Bratstvo a nenásilní salafistickí islamisti uspeli 
v seba prezentácii ako jedinej alternatívnej platformy schopnej prevziať vede-
nie režimu po páde prezidenta Hosního Mubaraka. V rámci stupňovitej stra-
tégie islamizácie štátu, Moslimské Bratstvo otvorene kritizovalo teroristov  
z Gama‘a za násilie, ktoré môže zničiť výdobytky islamskeho sektora. Na dru-
hej strane, kým nenásilná forma riešenia konfliktov zostáva pre MB primárnou 
stratégiou, skúsenosť s vládnutím môže ukázať ich silnému elektorátu, že islam 
nie je riešením na všetky problémy Egypta. Navyše samotné hnutie má v očiach 
verejnosti tiež autoritárne sklony – má prísnu vertikálnu organizáciu a oča-
káva železnú disciplínu od svojich členov (Sherif, 2011: 361). Rozhodovacie 



 

Katarína Pevná 

 108

právomoci sú koncentrované prevažne v rukách úzkej skupiny najvýznamnej-
ších biznismenov hnutia. Ich kredibilitu v praktickej rovine nahlodalo aj zly-
hanie islamských investičných bánk, ako napríklad Ar-Rajján. V tejto kauze 
sa odhalili nezákonné praktiky MB a korupcia, ktorá stála tisícky zbožných 
moslimov úspory (Mendel, 1994: 176). 

Po roku 2011 dostala aj Gama‘a po prvýkrát možnosť zaregistrovať sa ako 
oficiálna politická strana – Strana Budovania a Rozvoja (ďalej SBR). Táto 
strana sa dokonca dostala v roku 2012 do parlamentu s 13 mandátmi. Jej dote-
rajšie pôsobenie je však do istej miery kontroverzné. Na jednej strane SBR pod 
vplyvom nárastu pouličného násilia navrhla sformovanie civilných obranných 
jednotiek (Egypt Independent, 2013), vytrvalo presadzuje aplikáciu šarí’e  
a vznik pro-islamistických médií. Na strane druhej, v máji 2012 ohlásili vznik 
anti-sektariánskej iniciatívy, ktorá má za účel viesť konštruktívny dialóg s kopt-
skou cirkvou, biznismenmi a ostatnými zástupcami tejto menšiny a presadzo-
vať toleranciu (Daily News Egypt, 2013). V nadchádzajúcich parlamentných 
voľbách sa bude pravdepodobne o kreslá do parlamentu uchádzať aj strana, 
ktorú si založil al-Džihád. Tá však neprešla výrazným ideologickým prerodom 
a plánuje sa spojiť s ultrakonzervatívnou islamistickou stranou Hazemún. Ako 
však vidno, volebný proces a politický systém v Egypte po páde Mubarakov-
ho režimu odzrkadľuje dominanciu islamistov, ktorá bola v krajine dlhodobo 
badateľná, ale nemala možnosť sa prejaviť. Väčšina po revolúcii vznikajúcich 
politických strán má islamistickú ideológiu a v súvislosti s polarizáciou medzi 
islamistami a sekularistami tak Egypt pravdepodobne čakajú ďalšie turbulentné 
zmeny. 

Režim v 90. rokoch zničil organizačnú infraštruktúru militantov, vyhnal ich 
z mešít, ktoré im poskytovali široké publikum na rozširovanie svojich radikál-
nych ideí. Zatýkanie, vojenské súdy, popravy a mučenie efektívne vytlačili 
militantov z krajiny. Počet mŕtvych a zatknutých militantov mal z dlhodobého 
hľadiska odstrašujúci efekt pre nábor ďalších potenciálnych radikálov (Nach-
man, 1998). V súčasnosti sa však ťažisko sporadického násilia presunulo na 
Sinajský polostrov. Sinaj je jedna z najchudobnejších oblastí Egypta, kde vláda 
nedokázala efektívne preniknúť a kde stále prebiehajú vlastnícke spory medzi 
vládou a kmeňmi ohľadom vody a pôdy.  

Teroristické organizácie využívajú nehostinný a neprehľadný terén na úto-
čenie na izraelské, ale aj egyptské ciele. Bombové útoky v roku 2004 v Tábe 
zabili 34 ľudí a odpálili 10 poschodí hotela Hilton. Obdobné útoky zorganizo-
vali teroristi v ďalších turistických strediskách v Dahabe (2005) a Šarm al-Šej-



 

3. EGYPT 

 109

chu (2006), kde samovražedný útočník zabil pomocou výbušnín vo vestibule 
hotela vyše 40 ľudí (Pedazhur, 2013: 1). Tieto útoky sú mementom, že tero-
rizmus v Egypte sa nepodarilo úplne zastaviť. K útokom sa priznala skupina 
Tawhíd wal-Džihád, avšak v úlohe sprostredkovateľov výbušnín podľa egypt-
ských autorít vystupovali aj členovia niektorých kmeňov na Sinaji. V súvislosti 
s týmito útokmi bolo zatknutých 139 mužov a niekoľko podozrivých bezpeč-
nostné zložky zastrelili. Posledné extrémne násilné útoky sú súčasťou pásu 
globálneho džihádu, ktorý sa realizuje v Izraeli, Gaze a na území Egypta. Tieto 
organizácie sú však podľa Pedazhura (2013: 6) len financované al-Káidou, ope-
ratívne ciele a taktiky si všetky pridružené hnutia tvoria podľa potrieb v danej 
krajine. Navyše sa predpokladá, že väčšinu členov hnutí tvoria sinajskí beduíni. 

Operácie teroristov na Sinaji sa ešte posilnili pádom Mubarakovho režimu 
a neistotou po nástupe prezidenta Morsího z Moslimského Bratstva. Desiatky 
výbuchov na plynovode v al-Ariši boli dôkazom tohto anarchického stavu.  
K väčšine z nich sa prihlásila skupina Ansár Bajt al-Maqdís, ktorá bojuje proti 
Izraelu a požaduje zastavenie dodávok plynu, ktoré sú Izraelom odkupované 
pod trhovou cenou. V auguste 2012 však prišlo k najkľúčovejšiemu útoku na 
izraelsko-egyptskej hranici, kde militanti zabili 16 egyptských vojakov. Tento 
útok donútil prezidenta Morsího zareagovať vedením operácií Orol a Sinaj, 
kde za pomoci tankov a helikoptér bojovali s islamistami (Schweitzer, 2012: 
67). Prezident sa pokúsil aj o dialóg s beduínmi, ale významný prielom sa mu 
nepodarilo uskutočniť. Paradoxne sa v poslednej dobe ozývali džihádistické 
skupiny, ktoré obviňovali aj islamistický režim Morsího z neverectva. Z načrt-
nutého vývoja možno usúdiť, že principiálnym dôvodom vzniku terorizmu 
nie je ideologické pozadie vedenia krajiny. Je však možné naznačiť hlavné 
rozdiely medzi terorizmom 90. rokov a súčasným terorizmom v Egypte. Tero-
ristické organizácie z obdobia rokov 1992 – 1997 mali prevažne hierarchickú 
štruktúru, boli vedené pomerne jasnou ideológiou, disponovali dlhodobými 
cieľmi a mali väčšiu členskú základňu o niekoľko tisíc členoch, kým súčasné 
skupiny tieto charakteristiky nespĺňajú. 

Napriek tomu, pokiaľ sa nezačnú komplexne riešiť sociálne, ekonomické  
a politické podmienky, ktoré vytvorili pôdu pre vznik militantného islamu, nie 
je možné konštatovať jednoznačné víťazstvo egyptského režimu nad teroriz-
mom. Ako naznačil politický vývoj v krajine, z dlhodobého hľadiska to bola 
práve priorita sekuritizácie režimu a nedôsledné riešenie socioekonomických 
problémov, ktoré spôsobili destabilizáciu Mubarakovho režimu v roku 2011. 
Islamskí militanti nemali kapacitu zničiť egyptský režim, ich sila však tkvela 
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v tom, že dokázali odhaliť slabiny režimu. Nešlo však primárne o bezpečnostné 
slabiny, ale jeho neschopnosť vyhrať voľby bez rozsiahlych podvodov a repre-
sií, neochotu deliť sa o moc, a korupciu najvyšších kádrov (Abdalla, 1993: 30). 
Navyše, medzi politickými reštrikciami a radikalizáciou je silný kauzálny vzťah, 
ktorý môže v budúcnosti vyvolať ďalšie vlny teroristickej aktivity v Egypte 
a v širšom regióne Blízkeho východu. Posledný vývoj po zosadení prezidenta 
Morsího ukazuje potenciál pôvodne nenásilných islamistov združených oko-
lo MB opätovne sa radikalizovať pod vplyvom vyhrotenej domácej situácie 
a politických reštrikcií. V tomto ohľade bude kľúčové pozorne sledovať vývoj 
situácie v Egypte, či bude slúžiť ako inšpirácia pre opätovné obnovenie sú-
stredeného islamského terorizmu domácich skupín a nadnárodných džihádis-
tických skupín, ktoré sa angažujú v prevažne nestabilnom a anarchickom pro-
stredí.  

3.5. Záver 

Islamský terorizmus 90. rokov v Egypte, ako aj jeho sporadické prejavy  
v súčasnosti, poukazujú na dlhodobo neriešené problémy spojené so socioeko-
nomickou úrovňou krajiny, s jej ideologickou orientáciou ako aj represívnos-
ťou a uzavretosťou režimu. Teroristické hnutia 70. rokov ako Armádna aka-
démia a Takfír wal-Hidžra boli prevažne malé uzavreté skupiny konšpiračné-
ho charakteru, ktoré sa pokúšali o prevedenie násilného prevratu vtedajšieho 
režimu. Išlo primárne o zoskupenia frustrovaných jednotlivcov, vedených sil-
nými lídrami, na elitistickom princípe. Na druhej strane teroristi 90. rokov, ako 
Gama‘a al-Islámíja a Džihád predstavujú premostenie ľudovej podpory a te-
roristických aktivít za súčasnej absencie kolektívneho vedenia. Ich členská 
základňa je masovejšia a štruktúra členstva bližšie odzrkadľuje rozvrstvenie 
egyptskej spoločnosti.  

Najmä prvé spomenuté hnutie, Gama‘a al-Islámíja, pôvodne fungovalo vý-
sostne ako spoločenská organizácia, ktorá sa pod vplyvom kontextu v krajine 
v 90. rokoch stáva jednou z najnásilnejších organizácii vo svete. Skupina Dži-
hád sa od Gama‘a odlišovala menšou mierou preniknutia do spoločnosti a po-
litických štruktúr a naopak vyššou mierou konšpiračnej aktivity s cieľom in-
filtrovať mocenskú základňu režimu. Prípadová štúdia islamského terorizmu 
z 90. rokov je tiež unikátna v tom, že nám ukazuje, akým spôsobom sa dokázal 
nedemokratický režim vysporiadať s násilnou opozíciou bez toho, aby zapojil 
armádu a inicioval tak konflikt na pokraji občianskej vojny, ktorý sme mohli 
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pozorovať v Alžírsku a Sýrii. Aj napriek tomu, že terorizmus v Egypte v istých 
fázach ohrozoval samotné zotrvanie autoritárneho režimu pri moci, sériou tvr-
dých opatrení si egyptský režim dokázal zachovať svoju pozíciu. Aktívne pro-
titeroristické opatrenia dokonca dokázali prinútiť teroristov ku kompletnému 
zloženiu zbraní a k ideologickému obratu. Rezignovanie teroristov na ozbro-
jený boj tak možno interpretovať ako výsledok sústredenej ofenzívy režimu, 
ideologickej únavy teroristov a výraznej straty ľudovej podpory. Umiernené 
Moslimské Bratstvo tiež prebralo rámcovanie frustrácií egyptského obyvateľ-
stva, čím sa dosiahol značný odsun podpory militantov. Fatalita teroristických 
útokov a eskalácia násilia v druhej polovici 90. rokov tak spôsobila prehodno-
tenie stratégií vo vnútri hnutí. 

Na druhej strane, samotné proti-opatrenia namierené na islamských tero-
ristov, ale aj nenásilnú opozíciu Moslimského Bratstva spôsobili, že tamojší 
režim zničil posledné zvyšky organizovanej opozície a posilnil politický islam 
na úroveň dominantnej politickej a spoločenskej sily. Tieto islamistické hnu-
tia tak po vypuknutí revolúcie z 25. januára 2011 dokázali prebrať politické 
vedenie krajiny. Ako však dokladuje napätá situácia na Sinaji, vo vzťahoch 
medzi moslimami a koptskými kresťanmi v krajine a so sekulárnou revoluč-
nou mládežou a armádou, ani zdanlivo priaznivý priebeh situácie pre islam-
ský sektor neznamená komplexné vykorenenie problémov politického násilia 
a terorizmu v krajine.  
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4. PALESTÍNA 

Boris Petrušek 

Región Blízkeho východu je posledné polstoročie poznačený neutíchajúcimi 
náboženskými a etnickými konfliktami. Táto realita sa dlhodobo premieta aj 
do Palestíny. Pokroky v mierových rokovaniach striedajú výbuchy násilia. Prvá 
arabsko-izraelská vojna vypukla v roku 1948.12 Odvtedy si história tohto regió-
nu pamätá nespočetné množstvo ozbrojených konfrontácií. Z konvenčného 
vnímania vedenia vojny a ozbrojeného boja sa spôsob konfrontácie medzi 
znepriatelenými stranami v meniacich sa podmienkach postupne vyvinul do 
štádia, v ktorom Izraelský štát čelí militantným organizáciám vyznávajúcim 
radikálne aspekty ideológie alebo náboženstva, a nie inému štátu, resp. národ-
nej a teritoriálnej entite.  

Postavenie palestínskych teroristických organizácií v konfrontácii s Izrae-
lom, ako omnoho vyspelejším nepriateľom, do značnej miery determinuje spô-
sob ich boja. Preto si tieto skupiny vybrali ako najvhodnejšiu alternatívu ozbro-
jeného odporu partizánske taktiky vo forme samovražedných a raketových 
útokov. Táto stratégia je najefektívnejšia z hľadiska dostupných vlastných 
kapacít teroristickej skupiny a slabín protivníka vyznávajúceho konvenčný 
spôsob boja.  

Na niektoré teroristické organizácie treba nazerať nielen z militaristické-
ho hľadiska, ale taktiež cez prizmu politickej a sociálnej aktivity. Hamás, ako 
najvýznamnejšia palestínska teroristická skupina, okrem toho, že pokračuje  
v ozbrojenom odpore proti Izraelu, zabezpečuje aj širokú škálu sociálnych slu-
žieb palestínskemu obyvateľstvu, prevádzkuje masmédiá a zároveň pôsobí ako 
populárne politické hnutie vládnuce pásmu Gazy. 
 

                                                 
12 V Izraeli ju nazývajú „Vojnou za nezávislosť“, zatiaľ čo v Palestíne „Katastrofou“ (arab. 

Naghba). 
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4.1. Charakteristika režimu 

Inštitucionálny vývoj Palestínskej autority (PA)13 predstavuje jednu z naj-
zaujímavejších epizód v histórii formovania štátnosti (Khalidi, 2007; Quigley, 
2010). Práve dosiahnutie štátnosti a odpor proti Izraelu zohráva významnú 
úlohu v ideológiách vyznávaných palestínskymi extrémistickými organizá-
ciami páchajúcimi teroristické činy (Jensen, 2009, Nüsse, 2005). Snahy o za-
loženie palestínskeho štátu sa objavujú už od roku 1948 po uplynutí britského 
mandátu v Palestíne. Tieto iniciatívy sa však neskôr ukázali ako predčasné  
a boli odsúdené na neúspech. Provizórna palestínska vláda zvolala v roku 1948 
do Gazy zasadnutie Palestínskeho národného zhromaždenia (PNZ). Rozhodo-
vacia činnosť týchto orgánov však bola značne obmedzená, preto si Palestín-
čania museli počkať až do roku 1964, kedy sa zišlo úplne nové PNZ v Jeruza-
leme. S podporou arabských krajín, spomedzi nich najmä Egypta, založilo PNZ 
nový orgán – Organizáciu za oslobodenie Palestíny (OOP). Po tom, ako sa  
v roku 1967 odohrala šesťdňová vojna a k moci sa v organizácii dostala nová 
generácia politikov, na čele s Jásirom Arafatom, získala OOP legitimitu v očiach 
mnohých Palestínčanov. V roku 1974 bola organizácia vyhlásená Arabskou 
Ligou za jediného legitímneho zástupcu palestínskeho ľudu. Neskôr, v roku 
1988, došlo na zasadnutí Palestínskeho národného zhromaždenia v Alžírsku  
k prijatiu Deklarácie o existencii nezávislého Palestínskeho štátu. Domnelý 
palestínsky štát však neovládal žiadne územie a naďalej mu chýbala väčšina 
atribútov štátnosti, preto malo jeho konštituovanie len deklaratívne a veľmi 
obmedzené účinky.  

V priebehu 90. rokov, keď sa rokovania s Izraelom zdanlivo blížili k vyrie-
šeniu konečného štatútu Palestíny, prevládalo medzi pozorovateľmi tohto pro-
cesu presvedčenie, že jej nezávislosť je na obzore. Palestínska autorita bola 
založená súborom zmlúv, tzv. Dohodami z Oslo (1993 – 1995), uzavretých 
medzi Izraelom a Organizáciou za oslobodenie Palestíny.14 Tieto zmluvy 

                                                 
13 Medzinárodní pozorovatelia preferujú vo všeobecnosti názov „Palestínska autorita“. Ide 

o oficiálny názov politickej entity sídliacej na územiach pásma Gazy a Západného Brehu 
rieky Jordán. Palestínska politická terminológia sa však od Dohôd z Oslo odchýlila a po-
užíva termín „Palestínska národná autorita“. (Tento sa vyskytuje aj v palestínskych ofi-
ciálnych dokumentoch, akým je Palestínska dočasná ústava – Amended Basic Law). 
V texte sa okrem PA objavuje aj termín „Palestína“, pod ktorým sa rozumie obdobie z pa-
lestínskej histórie, až do vzniku PA v polovici 90. rokov. 

14 Prvým dohovorom bola tzv. Deklarácia princípov (13. 9. 1993), ktorá založila na prechodnú 
dobu piatich rokov Palestínsku vládnu autoritu, s názvom „Palestínska rada“. Nasledujúce 
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tvoria právny základ PA. Vznik ministerstiev, súdov, bezpečnostného aparátu, 
či systému sociálnych služieb, akokoľvek neefektívnych, skorumpovaných 
a autoritárskych, je v skutočnosti dodnes týmto základom (Brown, 2013). 

Palestínsky inštitucionálny vývoj sa začal počas obdobia britského mandá-
tu, aby od roku 1948 pokračoval pod jordánskou a egyptskou správou. Obe 
krajiny si rozdelili územie Palestíny podobne, ako sú sféry vplyvu rozdelené 
v súčasnosti. Zatiaľ čo Egypt vládol v pásme Gazy, Jordánsko vykonávalo zvr-
chované právomoci na území Západného brehu. Existencia dvoch právnych 
tradícií na území Palestíny neskôr viedla k častým sporom medzi legislatívnou 
a exekutívnou zložkou Palestínskej autority, ktoré boli pre ňu charakteristické 
už od prvých volieb do Palestínskej legislatívnej rady (PLR) v roku 1996. Tieto 
spory pretrvávajú do určitej miery dodnes. Separátny vývoj palestínskych úze-
mí bol prerušený izraelskou vojenskou intervenciou. Po šesťdňovej vojne  
v roku 1967 získal Izrael kontrolu nad všetkými inštitúciami na palestínskych 
územiach. Administratíva Izraelského štátu vládla v tejto oblasti prostredníct-
vom armádnych nariadení. Izrael dlhodobo dominoval palestínskej politike  
a zohrával tak významnú úlohu v životoch Palestínčanov (Brown, 2003). Tento 
stav mal významný vplyv na postupnú akumuláciu a následnú expanziu extré-
mistických tendencií v Palestíne. 

V modernej histórii Palestíny, neskôr PA, sa vyskytli tri prelomy, o ktorých 
môžeme povedať, že viedli k zásadným inštitucionálnym zmenám vo vývoji 
režimu. Tou prvou bolo vypuknutie prvej intifády15 v rokoch 1987 – 1993, 
ktorá významným spôsobom zmenila regionálny kontext. Z bezpečnostného 
a socioekonomického hľadiska bola situácia z konca roka 1993 neudržateľná, 
čo v konečnom dôsledku viedlo k začatiu multilaterálnych mierových roko-
vaní, z ktorých postupne vzišli dvojstranné dohody medzi Izraelom a OOP 
(Brown, 2003). 

Ďalší zlom nastal niekoľko rokov po vypuknutí druhej intifády, približne  
v polovici roku 2002. V tomto období došlo k akumulácii domáceho a medzi-
národného tlaku na reformu Palestínskej autority. Nutnosť riešenia patovej 
situácie nemohol prezident Arafat ďalej prehliadať. Pod veľkým tlakom pri-

                                                                                                         
dohody, teda Zmluva o odchode izraelských jednotiek z Gazy a Jericha (4. 5. 1994) a tzv. 
Prechodná dohoda (28. 9. 1995), uviedli do života „Palestínsku autoritu“.  

15 V palestínskej terminológii sa pojmom „intifáda“ nazývajú pravidelné násilné útoky na 
izraelské ciele. Na palestínske násilné akty Izrael zareagoval vojenskou odvetou. Takto 
sa nepretržite točila špirála násilia. Niekedy býva ako synonymum tohto termínu uvá-
dzané povstanie. 
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stúpil k dôležitým inštitucionálnym zmenám, ktoré sa skrývali za schválením 
Zákona o nezávislosti súdnictva a „Dočasnej ústavy PA“ (Amended Basic 
Law).16   

Tretím dôležitým prelomom v PA bola zmena moci, ku ktorej došlo po 
parlamentných voľbách z januára 2006. Víťazom volieb sa stalo hnutie Ha-
más17, islamská militantná skupina a významná prekážka izraelsko-palestín-
skeho mierového procesu.18 Hnutie sa dostalo k moci v situácii, keď verejné 
inštitúcie PA ovládal Fatah, a to ako z personálneho, tak aj z ideologického 
hľadiska. Voľby do PLR sa konali približne rok po stiahnutí sa Izraela z pás-
ma Gazy. Po následnom ozbrojenom konflikte zástancov Fatahu a Hamásu, 
ktorý takmer viedol k občianskej vojne, získalo hnutie v júni 2007 kontrolu nad 
pásmom Gazy (Brown, 2009). Územie PA je odvtedy de facto rozdelené me-
dzi dve regionálne autority s paralelnými mocenskými štruktúrami. Jedna, 
reprezentovaná Fatahom, sa nachádza sa na Západnom brehu rieky Jordán  
a je oficiálne uznávanou vládou PA, na čele s prezidentom, Mahmúdom Abbá-
som. Druhá, marginalizovaná, sa nachádza v pásme Gazy a je zastúpená víťa-
zom posledných parlamentných volieb, hnutím Hamás, na čele s Ismaílom 
Haníjom.  

Islamské hnutie síce vzišlo z legitímnych volieb ako najsilnejšia politická 
strana, ale medzinárodné spoločenstvo dlhodobo odmieta uznať jeho mocen-
ské nároky. Prvotná reakcia USA, EÚ a Izraela sa postupne zmenila zo zavá-
dzania finančných reštrikcií a izolácie Gazy, ktoré mali za cieľ znemožniť Ha-
másu efektívnu správu nad územím, až na eskaláciu izraelských vojenských 
zásahov na tomto území (Khalidi, 2007). V PA sme tak svedkami „duálnej 
suverenity“, ktorej existenciu podporujú aj zahraniční aktéri angažujúci sa  
v oblasti. Palestínčania dlhodobo pociťujú, že nemajú veci vo svojich rukách. 
Práve z tejto frustrácie ťažia radikálne militantné skupiny získavajúce sympa-
tizantov z radov chudobných Palestínčanov. 

Od roku 2006 neboli v PA parlamentné voľby. Za posledných sedem rokov 
nedošlo k zásadnej zmene status-quo a ani v roku 2013 nemajú palestínske 
orgány pod kontrolou všetky oblasti samosprávy. Výkonná a zákonodarná moc, 

                                                 
16 Tieto legislatívne normy, zásadné z hľadiska fungovania systému samosprávnych orgánov, 

čakali na podpis prezidenta Arafata takmer päť rokov. 
17 Hnutie získalo vo voľbách do Palestínskej legislatívnej rady 74 zo 134 kresiel. 
18 Je tomu tak jednak pre jeho nepriateľský postoj voči Izraelu vyjadrený teroristickými útok-

mi a taktiež z dôvodu neustále rastúceho množstva pašovaných zbraní, tovarov a ľudí cez 
Sinajský poloostrov. Viď v CRoT, 2012: 7. 
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ako aj bezpečnostné zložky Palestínskej autority (BZPA), vykonávajú svoje 
právomoci v oblastiach, na ktoré si Izrael nerobí nároky alebo im ich postupne 
odstúpil, či už v „Zmluve o odchode izraelských jednotiek z Gazy a Jericha“ 
alebo v „Prechodnej dohode“. Práve v tom spočíva podstata právnych reštrik-
cií PA z hľadiska nezávislosti. Jej orgány a ústavní činitelia majú kompetencie, 
podobajúce sa kompetenciám štátu, iba v určitých oblastiach. Avšak v oblas-
tiach, ktoré patria v každom suverénnom štáte ku kľúčovým – bezpečnostná 
politika, výber daní a ciel, kontrola hraníc, vzdušného a námorného priestoru 
– zohrávajú iba marginálnu úlohu.19 

Prevládajúca duálna suverenita mocenských štruktúr a rozdelenie územia 
sa po čase stali všeobecne akceptovaným faktom. Vzťahy medzi legislatívnou 
zložkou a výkonnou zložkou sú síce jasnejšie a vyváženejšie ako za čias Jásira 
Arafata, avšak o dlhodobo nestabilnej politickej situácii najlepšie svedčí odstú-
penie Saláma Fajáda z postu predsedu vlády PA, ktorý zastával od júna 2007. 
Na jeho demisii, ku ktorej došlo v polovici roku 2013, sa podieľalo viacero 
faktorov. Od napätých vzťahov s politikmi z Fatahu, cez klesajúcu podporu 
zo strany obyvateľstva, až po ekonomickú krízu v Palestínskej autorite, ktorá 
je do veľkej miery zapríčinená zmenšujúcou sa zahraničnou podporou a zadr-
žiavaním prevodov z výnosov daní a ciel zo strany izraelskej vlády. O politic-
kej kríze hovorí tiež fakt, že Fajádov nástupca v premiérskom kresle, Rami 
Hamdalláh20, sa funkcie vzdal už po dvoch týždňoch v úrade. 

Pred politickým vedením PA ako aj pred celou palestínskou spoločnosťou 
sa vynára dilema ďalšieho smerovania. Lavírovanie medzi dvomi prúdmi ne-
prinieslo želaný výsledok. Žiadaný je buď príklon palestínskych predstaviteľov 
k politike spolupráce s Izraelom a medzinárodným spoločenstvom zname-

                                                 
19 Izrael vykonáva kontrolu nad viac ako polovicou z celkového územia Západného brehu, 

nad vonkajšími hranicami a vzdušným priestorom PA, vrátane pásma Gazy, ako aj nad 
pohybom osôb a kapitálu medzi týmito dvoma oblasťami. Izrael je okrem toho zodpo-
vedný aj za celkovú bezpečnosť na ďalších 19 % územia Západného brehu, ktorý spadá 
pod územnú a funkčnú kontrolu PA. Nehovoriac o permanentnej blokáde pásma Gazy, 
z ktorej sa Izrael oficiálne stiahol v roku 2005, či pokračujúcej výstavbe židovských osád 
vo Východnom Jeruzaleme a na palestínskych územiach. 

20 Rami Hamdallah je akademikom s doktorátom z aplikovanej lingvistiky z Lancaster Uni-
versity. Predtým ako sa stal premiérom PA, stál na čele palestínskej univerzity al-Najah 
sídliacej na Západnom brehu. Je členom Fatahu, avšak až na krátku epizódu v role pred-
sedu vlády nemá žiadne predchádzajúce praktické skúsenosti s politikou na najvyššej úrov-
ni. Niektorí pozorovatelia sa domnievajú, že práve to bol dôvod, ktorý ho viedol k prijatiu 
funkcie ako aj následnej demisii. 
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najúci elimináciu radikálov, hľadanie kompromisov a riskovanie straty ve-
rejnej podpory domáceho obyvateľstva, alebo voľba politiky konfrontácie  
s Izraelom znamenajúca stratu medzinárodnej podpory, nejasné vyhliadky na 
ukončenie ekonomickej krízy a konštituovanie nezávislého štátu. Najväčšou 
výzvou, ktorej čelia Palestínčania však naďalej zostáva preklenutie socio-
ekonomických a politických štiepení v rámci spoločnosti a nájdenie strate-
nej jednoty. 

4.2. Motivácie pre vznik terorizmu 

Etnická neznášanlivosť, strata územia a prístup k vode sú hlavnými ele-
mentmi, ktoré vedú už viac ako pol storočie k výskytu teroru na izraelských  
a palestínskych územiach. Teroristické skupiny operujúce v tejto oblasti pred-
stavujú do určitej miery paralelu s obdobím 40. rokov 20. storočia, kedy sa 
Arabi a Židia snažili získať moc a územie od koloniálnych impérií Veľkej Bri-
tánie a Francúzska (Whitaker, 2007). 

Ťažiskovými bodmi ideológie palestínskych islamských teroristických 
organizácií, medzi ktoré patria Hamás, Palestínsky islamský džihád (PID) 
a Organizácia Abú Nidala (OAN), sú ozbrojený odpor voči Izraelu a seba-
určenie v podobe založenia palestínskeho islamského štátu na celom území 
historickej Palestíny (s hranicami spred roku 1967). Členovia radikálnych is-
lamských skupín pôsobiacich na palestínskych územiach vnímajú Arabsko-
izraelský konflikt ako ideologickú vojnu a nie ako územný spor. Odmietajú 
dvojštátne riešenie a mierovú koexistenciu medzi Izraelom a Palestínou. Okrem 
islamských organizácií operujú na palestínskych územiach aj ľavicové, mili-
tantné skupiny, ktorých ideológiou je sekulárny arabský nacionalizmus kom-
binovaný s marxizmom-leninizmom. Medzi najvýznamnejšie patria: Ľudový 
front za oslobodenie Palestíny (ĽFOP), Ľudový front za oslobodenie Palestíny 
– Hlavné veliteľstvo (ĽFOP-HV) a Demokratický front za oslobodenie Palestí-
ny (DFOP). Tieto organizácie taktiež odmietajú dvojštátne riešenie vyjednané  
s Izraelom, avšak zasadzujú sa, na rozdiel od teokratickej doktríny islamských 
radikálov, za vytvorenie sekulárneho arabského štátu založeného na marxistic-
kých hodnotách. Ďalšia významná teroristická organizácia, Brigády mučeníkov 
al-Aqsá (BMA), sa síce dopúšťa rovnakého typu samovražedných atentátov, 
aký je vo všeobecnosti spájaný s islamskými fundamentalistickými skupina-
mi – hlavne s Hamásom a PID –, avšak ideológia tejto skupiny má korene  
v palestínskom nacionalizme, nie politickom islame.  
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Významnou charakteristikou historického vývoja v Palestíne je podľa Pa-
lestínčanov dlhodobá okupácia územia. Vojenská okupácia21 prebiehajúca už 
od roku 1967 do značnej miery ovplyvňuje ideologický kontext, v ktorom do-
chádza k radikalizácii obyvateľstva a na ňu naviazanej aktivizácie teroristických 
organizácií. Ideologickej podstate presvedčenia niektorých pozorovateľov sa 
približuje výklad historického vývoja v krajine, ktorý hovorí, že Palestína do-
siahla štátnosť počas obdobia vojenskej okupácie zo strany Izraela. Podľa Quig-
leyho (2010: 222), „štátnosť môže byť dosiahnutá počas obdobia agresívnej 
okupácie.“ V niektorých prípadoch okupant odstúpi čiastočné právomoci  
a kompetencie okupovanej entite. Izrael Palestínčanom prenechal časť svojich 
právomocí najprv v roku 1994 (Dohodou o Gaze a Jerichu) a potom aj o rok 
neskôr (Prechodnou dohodou), aby sa nakoniec v roku 2005 úplne stiahol 
z pásma Gazy. Tým, že sa vzdal časti svojich právomocí v prospech OOP, 
ktorú tým uznal za zástupcu Palestínskeho ľudu, de facto priznal jej suverénne 
nároky na palestínskom území. Naopak, ideologickej podstate presvedčenia 
mnohých Palestínčanov sa približuje historická interpretácia, ktorá hovorí, že 
izraelská vojenská okupácia neovplyvnila palestínsku štátnosť, keďže Pales-
tína bola štátom už pred rokom 1967 (Contran, 1996: 67–73). Extrémistické 
sily vychádzajú z idey, že izraelská prítomnosť na palestínskom území je nezá-
konná a jediný spôsob, akým možno dosiahnuť nezávislosť, je ozbrojený odpor 
vykonávaný nekonvenčnými spôsobmi – v podobe teroristických útokov – ve-
dúcimi k zničeniu štátu Izrael. 

Jedna z najvýznamnejších historických vývojových línií sa po vzniku Pales-
tínskej autority nevzťahovala ani tak ku smerovaniu inštitucionálneho vývoja 
a budovaniu palestínskych samosprávnych orgánov, ako k samotnej podstate 
a legitimite tohto procesu (Brown, 2003). Inštitucionálny rámec vyjednaný  
s Izraelom mal byť základom sebaurčenia Palestínčanov. Formovanie pales-
tínskeho štátu tak bolo založené predovšetkým na akceptácii Izraela, ktorý  
v ňom zohrával významnú úlohu. Avšak k jeho akceptácii zo strany veľkej 
časti palestínskej spoločnosti nikdy neprišlo. Mnohí Palestínčania neodvodzu-
jú legitimitu svojich samosprávnych orgánov a zásadných inštitucionálnych 

                                                 
21 Palestínčania sa v prípadoch spochybňovania tvrdenia, že izraelská vojenská prítomnosť 

na ich území predstavuje vojenskú okupáciu, odvolávajú na rozhodnutia Medzinárodné-
ho súdneho dvora (Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory. General List No. y OSN (SC Resolution 1322, 7. október 2000), ako 
aj Valného zhromaždenia OSN (GA Resolution 61/184, 20. december 2006).  
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pravidiel od ich právnych základov vyjednaných s Izraelom, ktoré sa de jure 
nachádzajú v dohodách z Oslo, ale zo svojej histórie (Brown, 2003). Palestín-
čania vnímajú a prezentujú PA ako autoritu, ktorá vznikla tým, že na ňu Or-
ganizácia za oslobodenie Palestíny, dovtedy jediné medzinárodne uznávané 
teleso zastupujúce Palestínčanov, delegovala všetky činnosti súvisiace so spra-
vovaním oblastí na Západnom brehu a v pásme Gazy, ktoré boli pod kontrolou 
Palestínčanov (Khalidi, 2007).  

Išlo tak podľa nich o akúsi náhradu za „Deklaráciu o nezávislom Palestín-
skom štáte“ z roku 1988, ktorú stále považovali za živú. Práve z toho vychá-
dzajú palestínski radikáli, keď apelujú na oslobodenie Palestíny spod izraelskej 
okupácie a nahradenie PA novým nezávislým palestínskym štátom, ktorý by 
nebol zviazaný reštriktívnymi dohodami s Izraelom. Takáto politika si získala 
sympatie zo strany domáceho obyvateľstva, v dôsledku čoho sa dostáva v PA 
do popredia vnútropolitický konflikt prebiehajúci medzi jej medzinárodne 
uznávaným politickým vedením a Hamásom, o podporu a oddanosť Palestín-
čanov (Parker, 1999). Keďže Izrael už po desaťročia zohráva kľúčovú úlohu 
v tejto oblasti, mnohí Palestínčania vnímali vznik Palestínskej autority a vlast-
ných samosprávnych orgánov ako zadosťučinenie a obmedzenú autonómiu 
štylizovali do polohy zvrchovanej vlády na vlastnom území, ktorá je nezá-
vislá od Izraela (Khalidi, 2007). Symboly palestínskej identity, staré aj nové, 
boli otvorene zobrazované skôr ako symboly suverénneho štátu než ako heslá 
revolučného hnutia (Brown, 2003).  

Dohody z Oslo však okrem založenia PA a samosprávnych orgánov, obsa-
hujú aj mnohé obmedzenia palestínskej suverenity.22 Palestínska autorita, kon-
štituovaná na právnych základoch tvorených dohodami z Oslo, nie je štátom, 
ale iba akýmsi základným stavebným kameňom, na ktorom môže v budúcnosti 
vyrásť nezávislý palestínsky štát. Zo strany oficiálnych predstaviteľov tak  
v prípade deklarácie vzniku nezávislého palestínskeho štátu ide najmä o zís-
kanie verejnej podpory. Izrael sa síce stiahol z pásma Gazy v roku 2005, avšak 
pokračujúca výstavba židovských osád na Západnom brehu a vo Východnom 

                                                 
22 Viaceré nejednoznačné ustanovenia Dohôd z Oslo spôsobili, že už tak limitovaná suve-

renita nemohla byť plne implementovaná. PA nedisponuje efektívnou kontrolou nad 
všetkými palestínskymi mestami a dedinami na Západnom brehu a v pásme Gazy, keďže 
priechody („checkpointy“) do/z týchto miest kontroluje aj naďalej Izrael. Ten má okrem 
toho kontrolu aj nad veľkou enklávou v Hebrone a nad celým Jeruzalemom. V niektorých 
oblastiach Východného Jeruzalemu však PA získala pomerne efektívnu kontrolu nad ob-
čianskym životom Palestínčanov.  
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Jeruzaleme narúša integritu palestínskeho územia, čím dochádza k stimulo-
vaniu podmienok pre aktivizmus teroristických organizácií. 

Keď palestínski Arabi hovoria o ich suverenite v PA, v skutočnosti tak odka-
zujú na Boliho (2001) ideologickú koncepciu suverenity ľudu, podľa ktorej 
sídli suverenita v ľuďoch obývajúcich krajinu. Naopak, keď hovoria židia o ich 
suverénnych nárokoch na „svätú zem“ myslia tým na suverenitu ako ju defino-
val Hobbes, teda ako významnú črtu štátu (Pavlakovic – Ramet, 2005: 94). 
V podaní Arabov a židov tak ide o preferovanie dvoch rozdielnych ideologic-
kých aspektov, ktoré sa nestretávajú v žiadnom bode. Tento nesúlad sa dlhodo-
bo prejavuje počas celého obdobia trvania izraelsko-palestínskeho mierového 
procesu. 

Podľa prevládajúcej odbornej medzinárodnej mienky mali mať Palestínčania 
vlastný štát už na konci 20. storočia. Jednotlivé „dohody z Oslo“ a multilate-
rálne mierové rokovania až po Camp David v Palestínskej autorite postupne 
zavádzali, aj napriek neustálym teroristickým útokom palestínskych radikálov, 
inštitucionálne inovácie. Tieto inovácie boli veľkou časťou odbornej a laickej 
verejnosti vnímané ako základy budúceho palestínskeho štátu, ktorý mal vznik-
núť v horizonte niekoľkých rokov. Avšak ani v roku 2013 nie sú Palestínčania 
oveľa bližšie k vlastnému štátu, ako tomu bolo v druhej polovici 90. rokov. 
Rastúca frustrácia obyvateľstva podporená zlou socio-ekonomickou situáciou 
je živnou pôdou pre extrémistické sily snažiace sa o radikalizáciu spoločnosti 
a získavanie nových sympatizantov. 

Socioekonomická rovina, v rámci nej najmä aspekt populácie23 a palestín-
skych utečencov, tvorí jednu z významných sporných tém medzi Izraelom  
a Palestínčanmi. Odhaduje sa, že palestínskych utečencov žije po celom svete, 
predovšetkým v okolitých arabských krajinách: Sýrii, Jordánsku a Libanone, 
viac ako na samotnom území Palestínskej autority.24 Ide o jednu zo základ-
ných motivácií pre vznik terorizmu v oblasti. Uznanie núteného vyhostenia 
Palestínčanov zo strany Izraela a požiadavka ich návratu do vlasti je význam-
ným bodom ideológií a politických programov radikálnych organizácií. Údaje 
o veľkosti populácie PA sa rôznia. V súčasnosti žije na palestínskych územiach 
niečo menej ako 4,5 miliónov obyvateľov.25 Sporným bodom izraelsko-pales-

                                                 
23 Z hľadiska populácie je Palestína jednou z najstabilnejších oblastí na našej planéte (Kha-

lidi, 2007; Quigley, 2010). 
24 Len v Sýrii, Jordánsku a Libanone žije podľa oficiálnych údajov viac ako 3,5 miliónov 

registrovaných palestínskych utečencov. Viac viď na oficiálnej stránke UNRWA.  
25 Z toho viac ako 2,7 milióna na Západnom brehu, vrátane Východného Jeruzalemu, a niečo 
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tínskeho spolužitia dlhodobo zostáva taktiež Východný Jeruzalem, obývaný 
prevažne palestínskou arabskou populáciou. V tejto časti mesta už dlhú dobu 
dochádza k výstavbe židovských obydlí, a naopak, k búraniu tých arabských. 
Trend izraelskej expanzívnej osadníckej politiky je možné dlhodobo pozoro-
vať na Západnom brehu rieky Jordán. Práve izraelskí osadníci a ich majetok 
bývajú často terčom útokov členov palestínskych teroristických skupín. Pre 
predstaviteľov vlády na Západnom brehu je ťažké hovoriť Palestínčanom  
o úspechoch a pokrokoch v mierových rokovaniach, keď počet a rozloha izrael-
ských osád na palestínskych územiach neustále narastá. 

Významným faktorom skúmania motivácií pre terorizmus v krajine je úroveň 
rozvoja občianskej spoločnosti. Tá začala v Palestíne „rozkvitať po vypuknutí 
intifády v decembri 1987 a ukončení poskytovania jordánskych verejných slu-
žieb v roku 1988“ (F-CEfIP, 2004: 16). V tomto období začali vznikať asociá-
cie, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré postupne vypĺňali 
vákuum v oblasti poskytovania služieb.26 Od založenia PA v roku 1994 bol 
vzťah medzi sektorom mimovládnych organizácií a vládou pomerne volatilný 
a nestály. Tieto organizácie vykonávali svoje aktivity vo vágnom právnom rám-
ci, ktorý ich nechával zraniteľnými voči politickým tlakom (F-CEfIP, 2004). 
Od roku 2000 je ich činnosť upravená zákonom. Ako je známe, veľká časť 
finančných zdrojov Hamásu pochádza práve z rôznych charitatívnych, nábo-
ženských organizácií sídliacich v zahraničí. Vďaka sofistikovanému organi-
zovanému systému prania špinavých peňazí pochádzajúcich z Iránu, Sýrie  
a palestínskej diaspóry, môže hnutie financovať, okrem iného, svoju sieť sociál-
neho zabezpečenia v pásme Gazy (Bar’el, 2012, CRoT, 2012, Levitt – Ross, 
2006, Masters, 2012). 

Ekonomický vývoj bol v modernej histórii Palestíny do značnej miery zá-
vislý od externých aktérov angažujúcich sa v tejto oblasti.27 Zahraniční donori 

                                                                                                         
viac ako 1,7 milióna v pásme Gazy. Pre porovnanie, v roku 1990 mala Palestína iba nie-
čo viac ako 2 milióny obyvateľov. Viac viď na oficiálnej stránke Palestinian Central Bu-
reau of Statistics.  

26 Medzi palestínske mimovládne organizácie zaraďujeme charitatívne organizácie; asociácie; 
vývojové organizácie a iné sociálne záujmové skupiny, akými sú napríklad únie zastupu-
júce občanov s telesným alebo duševným postihnutím, ženské organizácie, či mládežníc-
ke hnutia. Strešnou organizáciou je Palestínska Všeobecná Federácia odborových zvä-
zov, ktorá združuje väčšinu združení a zväzov na Západnom brehu a v pásme Gazy. Viď 
v F-CEfIP, 2004: 16. 

27 Jej životaschopnosť je podľa Rashida Khalidiho (2007) uväznená v „železnej klietke“ vnút-
ropolitických problémov a nevyhnutnosti vrátiť sa k rokovaniam s Izraelom a medziná-
rodným spoločenstvom.  
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investovali do konca druhého tisícročia do rekonštrukcie a rozvoja krajiny 
približne 2,5 miliardy USD (Rocard – Siegman, 1999). Väčšina z týchto pe-
ňazí bola použitá na konsolidáciu domácej autority PA (Tschirgi, 2003). K jej 
konsolidácii však doposiaľ neprišlo, pričom sa predpokladá, že objem inves-
tovaných zahraničných prostriedkov sa nezmenšil ani v novom tisícročí.  

Ekonomický sektor Palestínskej autority predstavuje súčet hospodárstiev 
Západného brehu, Východného Jeruzalema a pásma Gazy. Palestínska ekono-
mika je obeťou chýbajúcich výsledkov blízkovýchodného mierového procesu, 
pričom najmä v posledných rokoch značne utrpela. Najvýznamnejším hospo-
dárskym odvetvím PA je poľnohospodársky sektor. Životné štandardy a eko-
nomický rast sú vyššie na Západnom brehu v porovnaní s pásmom Gazy. Aj 
napriek tomu, že v určitých sektoroch hospodárstva došlo k známkam zlepše-
nia, je dlhodobo známym faktom, že ekonomické vyhliadky PA sú závislé hlav-
ne od zahraničných donorov a financií prichádzajúcich z palestínskej diaspóry. 
Palestínske HDP rástlo v období rokov 1968 – 1980 v priemere 7 % tempom. 
V 80. rokoch však prišlo k spomaleniu. Po podpise Parížskeho ekonomického 
protokolu (1994), sa ekonomické podmienky na Západnom brehu a v pásme 
Gazy zhoršili, v dôsledku čoho v období rokov 1992 – 1996 klesol HDP o viac 
ako 36 % (PE, 2010). Bolo to spôsobené predovšetkým výpadkom príjmov  
v kombinácii s populačným nárastom, rozšírenou korupciou28 a nárastom ne-
zamestnanosti, ktorá sa z 5 % v polovici 80. rokov zvýšila na 20 % v roku 1997. 
Po začatí izraelskej blokády pásma Gazy v roku 2006 došlo k bezprecedent-
nému nárastu nezamestnanosti až na viac ako 50 % oproti 23 % v roku 2005. 
Práve vysoká nezamestnanosť predstavuje jeden z najvýznamnejších socio-
ekonomických problémov Palestínskej autority.29 Tento fakt využívajú vo svoj 

                                                 
28 Korupcia v rámci PA predstavuje dlhodobý problém. V indexe vnímania korupcie z dielne 

Transparency International z roku 2005 prislúchala PA 107 priečka (z celkového počtu 
159 skúmaných krajín). Počas vlády prezidenta Jásira Arafata bola správa majetku PA 
prevedená z Ministerstva financií pod jeho priamu kontrolu. Na prelome tisícročí došlo 
k tlaku zahraničných donorov na sprísnenie pravidiel regulujúcich finančné operácie 
a vnútorný audit. Od roku 2003 je rozpočet PA zverejňovaný na internetovej stránke  
Ministerstva financií. Aj napriek prijatým opatreniam je korupcia vo všetkých sférach 
palestínskej ekonomiky veľmi rozšírená. Aj tento faktor stál za volebným víťazstvom 
Hamásu v parlamentných voľbách v roku 2006. Predstavitelia Fatahu sú z hľadiska ko-
rupcie vnímaný palestínskou spoločnosťou omnoho negatívnejšie ako elity z radov Ha-
másu. Viac viď v F-CEfIP, 2004: 22.   

29 V roku 2010 sa miera nezamestnanosti pohybovala na úrovni 16,5 %. Viac viď na oficiálnej 
stránke Palestinian Central Bureau of Statistics. 
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prospech radikálne skupiny vykonávajúce teroristické útoky pri získavaní ve-
rejnej podpory medzi chudobnými obyvateľmi. 

Bola to práve zlá ekonomická situácia, ktorá sa stala achillovou pätou bý-
valého predsedu vlády, Saláma Fajáda. Na pozícii premiéra síce prežil roky 
politickej paralýzy PA, avšak mesiace meškajúcich miezd značne destabili-
zovali jeho pozíciu. Finančné výpadky boli spôsobené predovšetkým obme-
dzenými daňovými transfermi z Izraela a zníženou finančnou podporou zo 
strany zahraničných donorov. Podľa niektorých pozorovateľov, „palestínska 
politika a Palestínska autorita prechádzajú fundamentálnou transformáciou“ 
(ICG, 2013).  

Významným faktom zostáva, že v prostredí, v ktorom veľký podiel prevádz-
kového rozpočtu PA pochádza zo zahraničia a výnosov z daní a ciel, ktoré vy-
berá v jej mene Izrael30, nedisponuje vláda PA dostatočnými nástrojmi na 
dosiahnutie proklamovaných cieľov. V dôležitých ekonomických oblastiach 
je pri svojich rozhodnutiach obmedzovaná závislosťou od iných aktérov. Z eko-
nomického hľadiska je Západný breh de facto funkčne pripojený k Izraelu, 
pričom jeho vláda disponuje manévrovacím priestorom výlučne v rámci man-
tinelov tejto závislosti.  

4.3. Teroristické a radikálne skupiny 

Medzi najvýznamnejšie teroristické organizácie vykonávajúce politicky 
motivované násilie a operujúce na palestínskych územiach patria: Hamás; Pa-
lestínsky islamský džihád (PID); Organizácia Abú Nidala (OAN); Brigády 
mučeníkov al-Aqsá (BMA); Palestínsky oslobodenecký front (POF); Ľudový 
front za oslobodenie Palestíny (ĽFOP); Ľudový front za oslobodenie Palestíny 
– hlavné velenie (ĽFOP-HV); a Demokratický front za oslobodenie Palestíny 
(DFOP). Partizánske taktiky týchto teroristických organizácií zahŕňajú okrem 
samovražedných útokov aj únosy, ostreľovanie a bombardovanie.31 

Okrem významných teroristických organizácií operujú na palestínskych 
územiach aj menej známe skupiny, akými sú Sa’ika; Arabský oslobodenecký 
front; Palestínsky oslobodenecký front; a Sila 17. Drvivú väčšinu teroristických 

                                                 
30 Približný odhad podielu daní, ciel a poplatkov vybraných Izraelom je takmer polovica tu-

zemských príjmov PA.  
31 Najčastejšie sa vyskytujúcimi formami útokov palestínskych teroristických organizácií na 

izraelské ciele sú v posledných rokoch raketová a mínometná paľba. Viac viď v CRoT, 
2012: 103. 
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aktivít však vykonávajú analyzované skupiny, a to predovšetkým z územia pás-
ma Gazy. „Gaza zostáva operačnou základňou pre viacero teroristických orga-
nizácií okrem Hamásu. Patria medzi ne PID, saláfistické odštiepenecké sku-
piny, ako Džund Ansár Alláh a Armáda islamu, či na klanovej línii založené 
kriminálne skupiny, ktoré sú priamo zapojené alebo podporujú teroristické 
útoky“ (CRoT, 2012: 106). Palestínčania sú tiež členmi teroristických organi-
zácií pôsobiacich mimo územia Palestínskej autority. K tým najvýznamnejším 
patrí Asbat al-Ansar.32  

Štátmi, ktoré v najväčšej miere podporujú palestínske teroristické organi-
zácie, sú Irán a Sýria. Môžeme sledovať dlhodobé vzťahy týchto islamských 
režimov s palestínskymi skupinami, ktoré sú „zapojené do nelegálnej finančnej 
činnosti, medzinárodného plánovania útokov a získavania čoraz sofistikova-
nejších striel a rakiet“ (CRoT, 2012: 7). Oba štáty pôsobia vo vzájomnej kon-
vergencii. Irán poskytuje teroristickým skupinám hlavne zbraňový arzenál, 
financie a výcvik, zatiaľ čo Sýria okrem finančných zdrojov dlhodobo posky-
tuje ich vodcom a prominentným členom bezpečné exilové útočisko.33 Okrem 
spomínaných štátov sa na podpore palestínskych teroristických organizácií 
podieľa aj hnutie Hizballáh, a to predovšetkým vo forme dodávok zbraní a vý-
bušnín, či poskytovaním výcviku ich členom a politickej podpory lídrom. 

Hnutie islamského odporu (HAMÁS) 

Najvýznamnejšia palestínska teroristická organizácia je známa pod názvom 
Hamás. Toto slovo pochádza z arabského slova „nadšenie“, pričom je akro-
nymom pre Harakat al-Muqáwama al-Islámíja – Hnutie islamského odporu.34 
Hamás je najväčším a najvplyvnejším militantným hnutím pôsobiacim na pa-
lestínskych územiach. Spolu s jeho rivalom, umierneným Fatahom, predstavujú 
hlavné politické sily v PA (Gunning, 2007, Schanzer, 2008). 

                                                 
32 Táto skupina sídliaca v palestínskom utečeneckom tábore Ain al-Hilwah v Libanone má 

takmer dvetisíc členov prevažne palestínskeho pôvodu. Viď v CRoT, 2012: 225–226. 
33 „Prezident Baššár al-Asad vyjadruje verejnú podporu palestínskym teroristickým skupi-

nám ako elementom odporu proti Izraelu“ (CRoT, 2012: 174). V Sýrii mali svoju operačnú 
základňu, okrem iných, exilové velenie Hamásu, PID, ĽFOP, či ĽFOP-HV, až pokým sa 
koncom roka 2012 nezačalo sťahovať z územia Sýrie velenie Hamásu v reakcii na použi-
tie násilia sýrskej armády proti demonštrantom. 

34 Okrem najznámejšieho pomenovania sa môžeme stretnúť aj s inými názvami odkazujú-
cimi na túto skupinu. Patria medzi ne Brigády Izz ad-Dín al Qassáma; Brigády/batalióny 
/armáda Izz ad-Dín al Qassáma; Ajjášoví študenti; Inžinierovi študenti; či Jednotky Jahjá 
Ajjáša (CRoT, 2012: 230). 
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Táto sunnitská islamistická skupina bola založená šejkom Ahmadom Ismaí-
lom Jásínom (1936 – 2004), duchovným vodcom hnutia, v roku 1987 počas 
prvej intifády. Jásin sa stal počas študentských rokov v Káhire aktivistom lo-
kálnej bunky Moslimského bratstva.35 Koncom 60. rokov, po tom ako Izrael 
po šesťdňovej vojne zabral územie Západného brehu a pásma Gazy, vykoná-
val Jásin charitatívnu činnosť. V roku 1973 založil al-Mudžamma’ al-Islámí, 
islamské centrum koordinujúce politické aktivity Moslimského bratstva v Gaze 
(Masters, 2012). V decembri 1987 založil Hamás ako lokálne politické krídlo 
Moslimského bratstva. Oficiálna charta, ktorú hnutie vydalo o rok neskôr, sa 
však odkláňala od nenásilnej myšlienky presadzovanej bratstvom, keďže si za 
ciele stanovila zničenie Izraela a nahradenie PA islamským palestínskym štá-
tom.36 

Až do roku 1992 bol Hamás oficiálne riadený z USA, kde žil v exile jeho 
hlavný predstaviteľ Músá Muhammad Abú Marzúq a neskôr, v období rokov 
1992 – 1993, z Londýna (Introvigne, 2003: 44). V skutočnosti však bola orga-
nizácia riadená z Damašku a Dohy jej politickým vedením, pričom Marzúq 
bol zodpovedný predovšetkým za získavanie finančných zdrojov. Na zoznam 
zahraničných teroristických organizácií Ministerstva zahraničných vecí USA 
sa hnutie dostalo v októbri 1997. Od roku 2004 je vodcom hnutia Chálid Mišál. 
Tento bývalý učiteľ riadi organizáciu z Dohy, v Katare. Svoju dlhoročnú exilo-
vú operačnú základňu v sýrskom Damašku bol nútený opustiť v januári 2012 
po vypuknutí občianskej vojny. Približne od roku 2010 sa objavujú snahy  
o zmenšenie Mišálovho vplyvu na riadenie organizácie. Tieto snahy vychádza-
jú od významných predstaviteľov hnutia v pásme Gazy, ktorí jeho pôsobenie na 
čele organizácie vnímajú kriticky z hľadiska uprednostňovania politických pro-
striedkov pred vojenskými (Zanotti, 2010). Samotný Mišál naďalej vníma, aj 
napriek existujúcim rozporom, svoju pozíciu ako pevnú (Perry – al-Mughrabi, 
2012). 

V Hamáse sa spája palestínsky nacionalizmus s islamským fundamenta-
lizmom. Hnutie tak v sebe spája dve navzájom antagonistické poslania, a to 
charitu (voči Palestínčanom) a teror (voči Izraelu). Organizácia oficiálne 

                                                 
35 Ako člen Moslimského bratstva bol prvýkrát Izraelom uväznený už v roku 1983. Všeobecne 

známym sa stal v priebehu prvej intifády, keď bol v Izraeli v roku 1989 odsúdený na do-
životie. O osem rokov neskôr ho však vymenili za dvoch izraelských agentov. V roku 2004 
bol zabitý, spolu s ďalšími členmi vedenia Hamásu, izraelskou raketou v rámci tzv. mimo-
súdnej likvidácie.  

36 Viac viď v The Covenant of the Islamic Resistance Movement, 1988.  
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disponuje dvoma krídlami: civilným (politickým) a militantným.37 Tieto 
krídla sú však oddelené iba formálne, keďže fungujú vo vzájomnej konver-
gencii. Ako argumentujú Levitt a Ross (2006), „nie je žiadne oddelenie medzi 
takzvanými politickými a vojenskými krídlami Hamásu − obe sú navzájom 
previazané do organického celku, s politickým krídlom poskytujúcim vedenie 
a náboženské ospravedlnenie samovražedných útokov.“  

Politická línia v rámci Hamásu nadväzuje na odkaz a aktivity egyptského 
Moslimského bratstva (Gunning, 2007). Chudobné palestínske obyvateľstvo 
podporuje okrem iného tým, že prevádzkuje vlastné školy, nemocnice, sirotin-
ce, financuje rôzne kultúrne, športové a náboženské inštitúcie, ale poskytuje 
tiež zásobovanie potravinami, či systém sociálneho zabezpečenia. Je však zná-
me, že časť z financovania organizácie pochádza z fondov rôznych charitatív-
nych organizácií, ktorých prevádzku zastrešuje civilná línia. „Aj keď niektoré 
z charitatívnych fondov určite slúžia na financovanie sociálnych služieb, slúžia 
tiež na podporu teroristických útokov. A, samozrejme, samotné sociálne služby 
sú formované k verbovaniu a socializácii nových samovražedných atentátni-
kov“ (Levitt – Ross, 2006). V mnohých prípadoch sa sociálne programy skupi-
ny zameriavajú na tie oblasti, v ktorých zlyhávajú oficiálne orgány PA. Hamás 
tak spotrebuje značnú časť zo svojho odhadovaného 70-miliónového ročného 
rozpočtu (v dolároch) na rozsiahlu sieť sociálnych služieb (Masters, 2012). Na-
vyše, na rozdiel od oficiálnych zahraničím uznávaných palestínskych politic-
kých štruktúr je politická línia Hamásu považovaná za menej skorumpovanú, 
čo sa do určitej miery odráža v tom, že je medzi Palestínčanmi z chudobných 
oblastí pásma Gazy skupina taká populárna (Gwertzman, 2006). Podľa Mas-
tersa (2012), „sociálna a politická práca, ktorú Hamás vykonáva – a jeho anti-
korupčná reputácia medzi Palestínčanmi – čiastočne vysvetľujú porážku starej 
gardy z Fatahu v legislatívnych voľbách v roku 2006.“  

Významnou postavou politickej línie hnutia je predseda vlády v Gaze, 
Ismaíl Haníja. Tento bývalý líder študentského hnutia organizácie bol blízkym 
spolupracovníkom zakladateľa, šejka Jásína. Haníja je niektorými odborníkmi 
vnímaný ako pragmatik otvorený rokovaniam s medzinárodným spoločenstvom 
a Izraelom.38 Podľa iných však ide len o rétorické hry, ktoré majú hnutiu za-

                                                 
37 Niektorí autori toto rozdelenie spochybňujú poukazujúc na vzájomnú previazanosť politic-

kých a militantných aktivít organizácie. Kritiku konvenčného vnímania štruktúry organi-
zácie viď v Levitt – Ross, 2006. 

38 V roku 2009 vyjadril v mene hnutia želanie spolupracovať na mierovom vyriešení izraelsko-
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bezpečiť podporu verejnosti a upevniť jeho pozíciu (Solomon − Barnes-Dacey, 
2009). K ďalším lídrom hnutia v pásme Gazy patrili Abdel Azíz al-Rantíssí; 
Ibráhím al-Makadme, (spoluzakladateľ hnutia); Mahmúd az-Zahar (v rokoch 
2006 − 2007 minister zahraničných vecí), či Saíd Sijam. Na Západnom brehu 
bol významným predstaviteľom hnutia Mohamed Tahá, spoluzakladateľ hnutia, 
ktorý bol v roku 2003 uväznený Izraelom.39 

Vojenskú líniu organizácie zastrešujú Brigády mučeníka Izz ad-Dína al-
Qassáma (známe pod názvom Brigády Kassám). Tieto brigády sú pomeno-
vané podľa palestínskeho radikála z obdobia britského mandátu. Ich členovia 
spáchali množstvo teroristických útokov, pri ktorých zahynuli stovky ľudí. Vo-
jenská frakcia organizácie bola do novembra 2012 vedená Ahmedom Džabarím 
(známym tiež pod menom Abú Muhammad), ktorý bol zabitý po izraelskom 
leteckom nálete na jeho vozidlo v Gaze.40 Jeho predchodcami a významnými 
predstaviteľmi brigád boli Mohammed Deíf, Wa’el Nassar, Salah Šihada  
a Adnan al-Ghúl – odborník na výbušniny a „otec“ rakety Kassám. Nový veli-
teľ brigád zatiaľ nie je známy. Na druhej strane, významnou postavou militant-
ného krídla hnutia na Západnom brehu bol Jahjá Ajjáš, „inžinier“ a konštruktér 
bômb zabitý Izraelom. Okrem neho sem môžeme zaradiť aj rodinný klan Ka-
wásimí z Hebronu, z ktorého pochádza niekoľko miestnych veliteľov a samo-
vražedných atentátnikov. 

Po parlamentných voľbách v roku 2006, v ktorých Hamás získal väčšinu 
kresiel v Palestínskej legislatívnej rade (PLR), došlo k násilným stretom proti 
zástancom Fatahu. Spoločenské a politické štiepenie, ktoré takmer skončilo 
občianskou vojnou, napokon viedlo k izolácii Hamásu a medzinárodnej blo-
káde pásma Gazy. Hnutie de facto prebralo vládu nad týmto územím z rúk 
Fatahu. „Hamás pokračuje s konsolidáciou svojej kontroly nad Gazou, elimi-
náciou alebo marginalizáciou potenciálnych rivalov“ (CRoT, 2012: 106). V do-
zvukoch vypuknutia „arabskej jari“ podnikli Hamás aj Fatah kroky na zmie-

                                                                                                         
palestínskeho konfliktu. Avšak, urobil tak bez toho, aby uznal právo Izraela na existenciu. 
Bližšie podrobnosti viď v Masters, 2012. 

39 Pre väčší náhľad do histórie predstaviteľov a pôsobenia politickej línie Hamásu viď Gun-
ning, 2007. 

40 Jeho zabitie je považované za rozbušku poslednej veľkej ozbrojenej konfrontácie medzi 
Izraelom a Hamasom, z novembra 2012. Džabarí bol ľudovým hrdinom, ktorého tvár 
zdobí mnohé plagáty a billboardy po celom pásme Gazy. Okrem iného, stál aj za výmenou 
päť rokov zadržiavaného izraelského vojaka Gilada Šalita za niečo viac ako tisíc pales-
tínskych väzňov v októbri 2011. Viac viď v Bartal, 2012. 
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renie v záujme upokojenia verejnej mienky.41 Podpis dohody v Káhire, medzi 
Hamásom a Fatahom, z mája 2011 a z nej vyplývajúci deklarovaný jednotný 
postup však predstavujú iba iluzórny progres (Bronner, 2011). O viac ako rok 
neskôr sa obe hnutia dostali do sporu, keď sa prezident PA, Mahmúd Abbás, 
rozhodol požiadať Valné zhromaždenie OSN o uznanie Palestínskeho štátu. 
Hamás bol vehementne proti tomuto kroku, aj keď jeho predstavitelia predtým 
proklamovali jeho podporu (Naylor, 2012). 

Po vypuknutí „arabskej jari“, ktorá zintenzívnila dopyt po zmierení a jed-
notnom postupe, sa niektorí pozorovatelia domnievali, že získanie politickej 
legitimity (a zodpovednosti z nej vyplývajúcej) prinúti Hamás vzdať sa nási-
lia. Aj napriek tomuto presvedčeniu sa však skupina podľa Mastersa (2012) 
dodnes „odmieta vyhýbať násiliu a zostáva neoblomná v otázke zmeny roz-
hodnutia, ktoré zastáva sekulárny Fatah uznávajúci právo Izraela na existen-
ciu.“ Medzinárodné kvarteto (USA, EÚ, OSN a Rusko) dlhodobo uprednost-
ňuje ako partnera pri rokovaniach Fatahom vedenú vládu PA na Západnom 
brehu.42 Hamás tak aj naďalej zostáva izolovaný. Taktiež územie pásma Gazy, 
kde hnutie vládne, zostáva ekonomicky zablokované Izraelom a Egyptom.43 
Podľa niektorých pozorovateľov však medzinárodná izolácia Hamásu a odmie-
tanie jeho zahrnutia do mierových rozhovorov neprináša nič dobré. Husain 
(2012) konštatuje, že „v novom Blízkom východe, kde na verejnej mienke 
záleží viac ako kedykoľvek predtým, je požiadavka, aby ľudia odsudzovali 
Hamás, politicky neúspešná.“ Od vypuknutia izraelskej ofenzívy v pásme Gazy 
koncom roka 2012 môžeme pozorovať postupné získavanie dôveryhodnosti 
Hamásu na úkor Fatahu. Navyše, vzostup spriatelených islamských režimov 
vo viacerých arabských štátoch, najmä v Egypte, do značnej miery ovplyvňo-
val regionálny kontext v zmysle posilňovania kredibility Hamásu. Aj podľa 
Danina (2012) „s naliehaním zo strany USA, Izraela a ostatných krajín na 

                                                 
41 Podľa oficiálneho prieskumu z marca 2011 podporovalo demonštrácie za zmenu režimu 

až 67 % obyvateľov pásma Gazy, pričom 50 % z nich sa plánovalo zúčastniť takýchto 
demonštrácií. Z prieskumu tiež vyplýva, že predovšetkým mladá generácia obyvateľov 
pásma Gazy vyjadrila nespokojnosť s politikou Hamásu. Viac viď v Palestinian Public 
Opinion Poll No. 39, 2011.  

42 Oficiálne priame multilaterálne mierové rokovania medzi PA a Izraelom sú však „zmraze-
né“ od roku 2010. 

43 Hamás v dôsledku ekonomickej blokády vytvoril rozsiahlu, sofistikovanú sieť podzemných 
tunelov. Tunely slúžia na pašovanie jedla, liekov, peňazí, zbraní a ľudí. Finančný objem 
pašovaných tovarov sa odhaduje na približne 750 miliónov dolárov ročne. Bližšie podrob-
nosti viď v Verini, 2012.   
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Egypt, aby udržal na uzde vodcov v Gaze, postavenie Hamásu z hľadiska ťaži-
ska rozhodovania narastá, nie klesá. Posmeľuje to ďalších blízkovýchodných 
lídrov k obchádzaniu Ramalláhu a zameriavaniu sa na vedenie Hamásu v Gaze.“  

Z hľadiska financovania aktivít organizácie je zásadné, že od svojho voleb-
ného víťazstva v roku 2006 má hnutie k dispozícii verejné prostriedky. Na 
druhej strane ale nemá prístup k oficiálnym fondom zahraničnej pomoci posky-
tovanej predovšetkým zo strany USA a EÚ. Z dlhodobého hľadiska pochádza 
väčšina finančných zdrojov organizácie od palestínskej diaspóry a súkromných 
donorov zo Saudskej Arábie či iných islamských štátov Zálivu (Levitt – Ross, 
2006). Okrem toho, viaceré moslimské charitatívne organizácie v USA, Ka-
nade a krajinách západnej Európy, poskytujú peniaze organizáciám spájaných 
s Hamásom, ktoré na palestínskych územiach zabezpečujú sociálne služby.44 

Samostatnou kapitolou je Irán. Islamský režim poskytuje „zbrane, tréning  
a finančné zdroje Hamásu a ďalším palestínskym teroristickým skupinám 
vrátane Palestínskeho islamského džihádu a Ľudového frontu za oslobodenie 
Palestíny – hlavného velenia“ (CRoT, 2012: 7). Práve z Iránu dlhodobo pochá-
dzala značná časť zahraničnej finančnej podpory. Jej výška bola odborníkmi 
odhadovaná na 20 – 30 miliónov dolárov ročne (Masters, 2012). 

V priebehu posledných dvoch rokov sa však Hamás oficiálne dištancuje od 
Iránu, a to kvôli jeho podpore sýrskeho režimu Bašara al-Asada. K narušeniu 
dlhotrvajúcich vzťahov došlo v dôsledku vypuknutia občianskej vojny v Sýrii. 
Irán ako šiitská regionálna mocnosť podporuje spriaznený režim sýrskeho pre-
zidenta Bašára al-Asada, zatiaľ čo sunitský Hamás stojí za sýrskymi povstal-
cami, ktorí pochádzajú prevažne z radov sunitov. Dokazuje to okrem iného aj 
skutočnosť, že hnutie stiahlo svojho stáleho zástupcu z misie v Teheráne, kto-
rá dlhodobo slúžila ako de facto veľvyslanectvo. Údajným dôsledkom tohto 
sporu je zastavenie dotácií z Teheránu a snaha o preorientovanie väzieb na 
iné fundamentalistické organizácie v oblasti. Viaceré indície však naznačujú, 
že Irán do určitej miery pokračuje vo financovaní Hamásu aj napriek existu-
júcim rozporom (Bar’el, 2012). 

Viacerí pozorovatelia sú presvedčení, že Hamás sa pravdepodobne nachá-
dza v najhoršej situácii od kedy získal kontrolu nad pásmom Gazy. Podieľajú 
sa na tom predovšetkým tri faktory: (1) rozchod hnutia s Assadovým režimom 
v Sýrii, ktorý má negatívny vplyv na vzťah s jeho kľúčovým sponzorom, Irá-

                                                 
44 V roku 2001 zabavila americká vláda majetok „Nadácii svätej zeme“, najväčšej moslim-

skej charitatívnej organizácii v USA, pre podozrenie z financovania Hamásu. 
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nom; (2) zosadenie vlády Moslimského bratstva v Egypte; a (3) čo je pre hnutie 
najhoršie, strácanie domácej podpory v dôsledku viditeľného trendu postup-
ného príklonu Palestínčanov k nenásilnému odporu voči Izraelu a odmietaniu 
vojenskej konfrontácie.45 

Organizácia Hamásu disponuje viacerými vedúcimi orgánmi, ktoré zabez-
pečujú politické, vojenské a sociálne funkcie, pričom podľa Mastersa (2012) 
„nie je celkom jasné, kto presne ovláda celkovú stratégiu skupiny a rozhodo-
vanie.“ Predpokladá sa, že o všeobecnej politickej línii organizácie rozhoduje 
zastrešujúci poradný orgán, tzv. Rada − šúra (ang. Shura Council) sídliaca  
v Damašku.46 Pod radu spadajú regionálne výbory (Shura Committes), ktoré 
rozhodujú o aktuálnych praktických záležitostiach v Gaze a na Západnom bre-
hu. Okrem toho, že organizácia má svoje zastúpenie v každom významnom 
meste na palestínskych územiach, „zvyšuje svoju prítomnosť aj v palestínskych 
utečeneckých táboroch v Libanone, pravdepodobne za účelom narušenia dlho-
trvajúcej dominancie Fatahu“ (CRoT, 2012: 232). 

Militanti Hamásu, členovia Brigád Kassám, spáchali množstvo teroristic-
kých útokov, so stovkami obetí na životoch, v mene dosiahnutia hlavného cieľa, 
ktorým je zničenie Izraela a vznik islamského palestínskeho štátu (Nüsse, 
2005). Jeho bojovníci pri útokoch nerozlišujú medzi členmi izraelských bez-
pečnostných zložiek, oficiálnymi predstaviteľmi Izraela a civilistami. Prvý 
samovražedný bombový útok hnutia bol vykonaný v apríli 1993, teda takmer 
pol roka pred tým ako Jásir Arafat, líder OOP, a Yitzhak Rabin, predseda izrael-
skej vlády, podpísali dohody z Oslo. Napriek tomu, že väčšina aktérov túto 
udalosť vnímala ako prvý krok na dosiahnutie palestínskej štátnosti, predsta-
vitelia Hamásu dohody odsúdili a hnutie začalo teroristickú kampaň proti mie-
rovým rokovaniam (Krupp, 1999, Nüsse, 2005). 

Súčasná bojová kapacita organizácie sa odhaduje na niekoľko tisíc mili-
tantov Brigád Kassám v Gaze, s rozdielnou úrovňou skúseností, a približne  
9 tisíc členov Hamásom vedenej skupiny známej pod názvom Výkonná sila 
(CRoT, 2012: 232). Počas Izraelom jednostranne vyhláseného mieru zbraní  
v januári 2009 mali teroristické útoky organizácie iba minimálny rozsah. Obdo-
bie prímeria skupina využila na doplnenie zbraňového arzenálu, ako aj na ak-
tivity súvisiace so skvalitnením siete pašeráckych tunelov a ďalšej vojenskej 
infraštruktúry v Gaze.47  

                                                 
45 Bližšie podrobnosti viď v Toameh, 2013. 
46 Bližšie podrobnosti viď v CRoT, 2012. 
47 Bližšie podrobnosti o aktivitách skupiny v tomto období viď v CRoT, 2012: 231. 
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Odhaduje sa, že od roku 1993 zabili členovia Hamásu viac ako 400 Izrael-
čanov a 25 obyvateľov USA.48 Pri útokoch používajú širokú škálu teroristic-
kých taktík zahŕňajúcich samovražedné bombové útoky, odpaľovanie podomác-
ky vyrobených rakiet, či mínometných granátov. „Najvýraznejším trendom od 
stiahnutia sa Izraela z pásma Gazy v roku 2005 je zvýšená intenzita odpaľo-
vania rakiet a mínometných granátov z tohto územia“ (Zanotti, 2012: 6). Podľa 
zdrojov z prostredia izraelských bezpečnostných zložiek, od roku 2005 vy-
strelili palestínske teroristické organizácie (nielen Hamás) na územie Izraela 
viac ako osemtisíc rakiet, ktoré zabili 44 ľudí a viac ako 1 600 ich zranili.49 
Strely a granáty väčšinou zasahujú izraelské pohraničné oblasti. Niekedy však 
zasiahnu aj vzdialenejšie husto obývané konglomeráty, ktorým je aj Tel Aviv.  

Kumulácia teroristických útokov a ostreľovania izraelského územia50 máva 
za následok masívnu izraelskú vojenskú kampaň – charakteristickú aktivova-
ním pozemnej pechoty a systematickým bombardovaním pásma Gazy – zame-
ranú na odstránenie teroristických lídrov a zničenie infraštruktúry. Tak tomu 
bolo aj pri poslednej veľkej operácii „Pilier obrany“ z konca roka 2012 (Kersh-
ner – Gladstone, 2012). Navyše, proti tomuto islamskému hnutiu hrá aj fakt, 
že „izraelská vláda pripisuje Hamásu, ako dominantnej organizácii vládnucej 
v Gaze, zodpovednosť za všetky raketové a mínometné útoky prichádzajúce  
z Gazy, hoci za väčšinu týchto útokov nesú zodpovednosť PID a ďalšie skupiny 
pôsobiace v Gaze“ (CRoT, 2012: 103). 

Z aktuálnych teroristických útokov organizácie stoja za zvýšenú pozornosť 
nasledovné: 23 dní trvajúci boj (od decembra 2008 do januára 2009) medzi 
Hamásom a izraelskými bezpečnostnými zložkami, nasledovaný jednostran-
ným vyhlásením mierom zbraní zo strany Izraela. V priebehu roka 2011 čle-
novia Hamásu uniesli približne 20 palestínskych civilistov a 30 politicky 
aktívnych občanov v Gaze. V apríli 2011 jeho členovia vypálili protitankovú 
strelu na školský autobus, v dôsledku čoho zomrel izraelský mladík. 51 

 

                                                 
48 Podrobné štatistiky viď v Major Palestinian Terror Attacks Since Oslo. 
49 Ďalšie doplňujúce štatistiky a údaje viď v Rocket Attacks on Israel From Gaza, 2012. 
50 V porovnaní s rokmi 2009 a 2010 bol v roku 2011 zaznamenaný signifikantný nárast 

rakiet odpálených na izraelské územie. Ide o dôkaz technologického pokroku, ktorý jed-
notlivým skupinám umožňuje výrobu vlastných rakiet pri pomerne nízkych nákladoch. 
Navyše, Hamás podľa odborníkov prepašoval do Gazy rakety dlhého doletu, ktoré sú 
schopné zasiahnuť predmestia Tel Avivu. Viď v CRoT, 2012: 102. 

51 Uvedené a mnohé ďalšie teroristické útoky viď v Global Terrorism Database. 
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Palestínsky islamský džihád (PID) 

Skupina, ktorej arabský názov znie Al-Džihád al-Islámí al-Filastíni,52 je pa-
lestínskou islamistickou, nacionalistickou a militantnou organizáciou bojujú-
cou proti existencii izraelského štátu. USA ju zaradili na zoznam teroristických 
organizácií v roku 1997. Korene organizácie siahajú do 70. rokov 20. storočia. 
Zakladateľmi skupiny sú Fathi Šiqáqí53 a Abd al-Azíz Awda, ktorí sa počas 
štúdia v Egypte stali členmi Moslimského bratstva. PID však založili ako sa-
mostatný subjekt, palestínsku odnož Egyptského islamského džihádu, zasväte-
ný „myšlienke zničenia Izraela prostredníctvom útokov na izraelské vojenské 
a civilné ciele, a vytvorenia islamského štátu na území historickej Palestíny“ 
(CRoT, 2012: 251). Presadzuje tak vznik palestínskeho štátu s hranicami z pred 
roku 1967. Arabsko-izraelský konflikt vníma ako ideologickú vojnu a nie ako 
územný spor. Jeho stúpenci odmietajú dvojštátne riešenie a mierovú koexisten-
ciu medzi Izraelom a Palestínou. Podľa Fletchera (2008b), „aj napriek tomu, 
že ide o sunnitskú organizáciu, jej zakladatelia sa inšpirovali revolučnými 
šítskymi teokratickými ideálmi Iránskej revolúcie z roku 1979, ktoré zaviedol 
islamský režim.“ Skupina je tiež kritikom viacerých krajín arabského sveta, 
ktoré obviňuje z prílišnej orientácie na západ. Medzi jej najvýznamnejších 
členov patria: šejk Abdalláh Ramadán − spoluzakladateľ a súčasný predseda 
hnutia žijúci v Damašku; Mahmúd Tawallbe – vodca PID v Džaníne, zabitý 
počas izraelskej operácie „Obranný štít“; a Mahmúd Sadr – vodca PID v Heb-
rone.  

Palestínsky islamský džihád sa na rozdiel od iných separatistických skupín 
odmieta zapojiť do diplomatického procesu. Jeho členovia sa v roku 1993 po-
kúsili zmariť diplomatické rokovania vedúce k uzavretiu dohôd z Oslo prostred-
níctvom teroristických útokov na izraelské ciele. Hlavným rozdielom, ktorý 
skupinu odlišuje od Hamásu je fakt, že organizácia má výhradne militantný 
charakter a nepodieľa sa na politickom procese v rámci PA. Fletcher (2008b) 
je presvedčený, že „ide v podstate o dve súperiace skupiny oslovujúce rovna-
kú skupinu Palestínčanov, a to aj napriek tomu, že PID neposkytuje sociálne 
služby a neangažuje sa v diplomatickom dialógu s Izraelom.“ PID je skupinou 
omnoho menšou ako Hamás. Jeho členovia vyzdvihujú historický význam isla-

                                                 
52 Skupina je známa aj pod ďalšími názvami, medzi ktoré patria PID- Šiqáqího frakcia; 

Islamský džihád v Palestíne; Brigády al-Quds; Čaty al-Quds; Sarája Al-Quds; či Brigády 
al-Awda. 

53 V roku 1995 bol zabitý na Malte izraelskými agentmi. 
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mu v Palestíne a za jediný spôsob, akým môžu svoje teokratické idey presadiť, 
považujú zničenie štátu Izrael násilnými prostriedkami.54 

V súčasnosti ide o „podzemnú“ organizáciu s menej ako tisíc členmi a vý-
razne obmedzenou verejnou podporou. Nových priaznivcov skupina získava 
najmä prostredníctvom teroristických útokov. Úpadok organizácie bol do veľ-
kej miery zapríčinený udalosťami z roku 2003, kedy bolo až osem jej údajných 
lídrov obvinených federálnymi úradmi v USA vo viac ako päťdesiatich prípa-
doch.55 Išlo o predstaviteľov skupiny, ktorí mali v USA na starosti zháňanie 
finančných prostriedkov potrebných na prevádzku a vykonávanie teroristických 
aktivít. Z nich najznámejším sa stal Sami al-Arian, údajný tajomník organizá-
cie, ktorý bol právoplatne odsúdený aj napriek tomu, že svoje väzby na orga-
nizáciu pred súdom poprel (Steinhauer, 2006). 

Po odchode z Moslimského bratstva koncom 70. rokov Šiqáqí a Awda orga-
nizovali činnosť PID z Egypta až do roku 1981, kedy boli po smrti prezidenta 
Anwara Sádáta vyhostení egyptskou vládou. Usídlili sa v Gaze, kde mali sídlo 
až do roku 1987, kedy sa skupina presídlila do Libanonu. Počas pôsobenia  
v Libanone nadväzovali lídri organizácie vzťahy s Hizballáhom, pričom výcvik 
jej členov zabezpečovali Iránske revolučné gardy. V roku 1989 Šiqáqí presťa-
hoval hlavné veliteľstvo do Damašku, kde sídli dodnes. Časť velenia zostala 
v Libanone. „Najvýznamnejší predstavitelia z radov jej vedenia sídlia v Sýrii. 
Nižšie postavení členovia vedenia sa nachádzajú v Libanone a oficiálny zá-
stupcovia skupiny sú rozptýlení naprieč Blízkym východom“ (CRoT, 2012: 
252). Pokračujúca prítomnosť na juhu Libanonu v 90. rokoch skupine umož-
nila uskutočniť viaceré spoločné útoky s Hizballáhom. Šiqáqí bol vodcom sku-
piny až do jeho smrti v roku 1995. Na čele organizácie ho nahradil Ramadán 
Abdalláh Šallah, Palestínčan, ktorý dostal vzdelanie v Británii a v rokoch 1990 
až 1995 vyučoval kurzy o Blízkom východe na jednej z amerických univer-
zít. Organizácia je financovaná predovšetkým Iránom, ktorý jej bojovníkom 
poskytuje aj potrebný výcvik. 

Operácie PID sa zameriavajú hlavne na územie pásma Gazy. Teroristické 
aktivity na Západnom brehu a v Izraeli sú iba minimálne (CRoT, 2012: 252). 
Z hľadiska typov a foriem ozbrojených útokov sa organizácia zameriava 

                                                 
54 Pre väčší náhľad do problematiky viď Fletcher, 2008b. 
55 Bližšie podrobnosti viď v Members of the Palestinian Islamic Jihad Arrested, Charged with 

Racketeering and Conspiracy to Provide Support to Terrorists, 2003; a taktiež v Feds: Pro-
fessor by day, terror fund raiser by night, 2003. 
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najmä na samovražedné bombové útoky, ktorých cieľom je nielen izraelský 
vojenský personál, ale tiež civilné obyvateľstvo. Frekvencia útokov na izrael-
skom území sa však značne zmenšila po postavení bezpečnostnej bariéry na 
hraniciach s Gazou. Súčasná bojová kapacita organizácie predstavuje menej 
ako tisíc militantov (CRoT, 2012: 252). Aktivity organizácie od roku 2008 by 
sme mohli charakterizovať ako prevažne raketové útoky a odpaľovanie vý-
bušných zariadení. Sú zamerané na mestá na juhu Izraela, akými sú napríklad 
Sedero alebo Ashdod. 

 
Tab. 9 Najznámejšie teroristické útoky PID  

Dátum Miesto Udalosť 
august 1987 pásmo Gazy Členmi PID bol počas streľby zabitý veliteľ 

Izraelskej vojenskej polície. 
december 1993  V autobuse bol zastrelený David Mashrati, 

izraelský vojak v zálohe. 
apríl 1994  Bomba v aute zabila 9 ľudí a ďalších 50 zra-

nila. 
január 1995 Netanya (Izrael) Samovražedný atentátnik zabil 18 izraelských 

vojakov a jedného civilistu. 
marec 1996 Tel Aviv Pri samovražednom útoku v nákupnom centre 

bolo zabitých 13 ľudí a ďalších viac ako  
75 zranil. 

jún 2001 Tel Aviv Samovražedný atentátnik zabil 21 ľudí v noč-
nom klube. 

jún 2002 Meggido (Izrael) Pri samovražednom útoku na križovatke bolo 
zabitých 18 ľudí a ďalších 50 bolo zranených. 

október 2003 Haifa (Izrael) Samovražedný atentátnik zabil v reštaurácii 
22 ľudí a zranil ďalších 60. 

október 2005 Hadera (Izrael) Bomba na trhovisku zabila 5 ľudí. 
apríl 2006 Tel Aviv Pri samovražednom útoku bolo zabitých  

11 ľudí. 
január 2007 Eilat (Izrael) Pri samovražednom útoku v pekárni boli za-

bití 3 ľudia (k útoku sa prihlásili spolu s PID 
aj Brigády mučeníkov al-Aqsá). 

Zdroj: Global Terrorism Database 
 
Organizácia Abú Nidala (OAN) 

Organizácia je známa pod viacerými názvami, akými sú Revolučná rada 
Fatahu, Arabské revolučné brigády, Arabská revolučná rada, Čierny september, 
či Revolučná organizácia socialistických moslimov. Skupina bola pomenovaná 
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po svojom lídrovi Sabri al-Bannovi, známom tiež pod menom Abú Nidal56, 
bývalom členovi Organizácie za oslobodenie Palestíny. Založil ju v roku 1974 
po svojom odchode z OOP. Počas arabsko-izraelskej vojny v roku 1948 banno-
va rodina utiekla a usadila sa na Západnom brehu rieky Jordán. V 50. rokoch 
sa al-Banna začal angažovať v arabskej nacionalistickej strane Baath. V ro-
ku 1967 sa stal členom OOP, v rámci ktorej zastupoval dominantnú frakciu 
al-Fatah, vedenú Jásirom Arafatom, v Sudáne a neskôr v Iraku. „V roku 1974 
odišiel z OOP po tom, ako došlo k navrhnutiu vytvorenia národnej autority 
na Západnom brehu a v pásme Gazy ako kroku smerujúcemu k palestínskej 
štátnosti“ (CoFR, 2009). Al-Banna, zarytý obhajca zničenia Izraela, tento návrh 
odmietol ako zapredanie sa Izraelu a založil vlastnú organizáciu – Revoluč-
nú radu Fatahu. Tento symbolický názov zvolil z presvedčenia, že jeho skupina 
je skutočným nasledovníkom hnutia Fatah. V roku 1974 bol al-Banna vo 
svojej neprítomnosti odsúdený zo strany OOP na smrť za útoky na svojich 
umiernených palestínskych kolegov. V roku 2001 bol za atentát na jordánskeho 
diplomata v Bejrúte (z roku 1994) odsúdený na smrť aj v Jordánsku. V au-
guste 2002 údajne zomrel v Bagdade. Súčasné vedenie organizácie zostáva 
neznáme. 

Skupina bola aktívna predovšetkým v 80. rokoch 20. storočia, kedy jej boli 
pripisované mnohé smrteľné útoky na izraelské, západné, ale tiež palestínske 
ciele. „Snažiac sa o zničenie Izraela, OAN sa zamerala na narúšanie diploma-
tických vzťahov medzi OOP a západom“ (CoFR, 2009). Ide o sekulárnu me-
dzinárodnú teroristickú skupinu sponzorovanú režimami Sýrie, Lýbie a Iraku. 
Za viac ako dve dekády, počas ktorých vykonávala teroristické aktivity vo viac 
ako dvadsiatich krajinách sveta, zabili jej členovia okolo tristo ľudí a ďalšie 
stovky zranili. V polovici 80. rokov bola OAN považovaná za jednu z najne-
bezpečnejších teroristických skupín na svete (CoFR, 2009). Podľa správy  
o terorizme z dielne Ministerstva zahraničných vecí USA je však od roku 
2008 neaktívna.57 V roku 1999 zatvorili vlády Egypta a Líbye regionálne 
kancelárie organizácie vo svojich krajinách. Bývalá veliteľská garnitúra 
a spolupracovníci OAN sú buď v Iraku alebo s rôznymi teroristickými bun-
kami v palestínskych utečeneckých táboroch v Libanone. Aj napriek tomuto 

                                                 
56 V preklade z arabčiny to znamená „otec odboja“. 
57 V roku 2008 oznámil jordánsky úradník zatknutie člena OAN, ktorý údajne plánoval 

uskutočniť teroristické útoky na území Jordánska. Odvtedy nebol zaznamenaný žiadny 
pokus ani úspešne vykonaný útok, ku ktorému by sa organizácia prihlásila. Viď v CRoT, 
2012: 221.  
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faktu však skupina zostáva naďalej vedená na zozname teroristických organi-
zácií. 

Z hľadiska zahraničnej štátnej podpory zohrávajú svoj význam tri štáty,  
a to Irak, Lýbia a Sýria. Tieto krajiny skupine poskytovali okrem financií tiež 
výcvik a logistickú podporu. Odmenou za to im bolo, že členovia OAN sa spo-
lupodieľali na ich teroristických aktivitách. „V čase, keď al-Banna zastupoval 
Fatah v Bagdade, začal spolupracovať s irackou tajnou službou. Založil svoju 
organizáciu s pomocou Iraku a jej činnosť začal útokom na Sýriu a OOP“ 
(CoFR, 2009). V roku 1983 iracký prezident Saddám Husajn vykázal al-Bannu 
a jeho skupinu z krajiny v snahe o získanie vojenskej podpory zo strany USA 
vo vojne s Iránom. Po ukončení vojny však režim pokračoval v podpore orga-
nizácie (CRoT, 2008). Po vyhostení z Iraku sa skupina usídlila v Sýrii, kde pra-
covala na podkopaní mierových plánov zahŕňajúcich Jordánsko, Izrael a OOP. 
V roku 1987 ju vyhostila aj Sýria, pravdepodobne pod tlakom USA, v snahe 
dištancovať sa od terorizmu. Skupina sa tak presunula do Líbye, ktorú však 
taktiež musela v roku 1999 opustiť. Líbya sa takýmto spôsobom chcela zba-
viť medzinárodných sankcií, ktoré boli na ňu uvalené. Súčasný prístup skupiny 
k zahraničným finančným zdrojom je nejasný. Pri značnom poklese zahranič-
nej štátnej pomoci však môžeme vychádzať z predpokladu významného ob-
medzenia jej prevádzkových kapacít a bojových schopností (CRoT, 2012: 
222). 

 

Tab. 10 Nájznámejšie teroristické útoky OAN 

Dátum Miesto Udalosť 
jún  
1982 

Londýn Pokus o atentát na izraelského veľvyslanca, Shloma Argova. 
(Pozorovatelia sa neskôr zhodli, že tento akt prispel k zahá-
jeniu izraelskej invázie do Libanonu.) 

december 
1985 

Rím  
a Viedeň 

Pri simultánnych útokoch na americké a izraelské letiskové 
terminály v Ríme a vo Viedni, bolo zabitých 18 ľudí a ďal-
ších 111 bolo zranených. 

december 
1985 

Karáčí  Pri pokuse o únos lietadla spoločnosti Pan Am zahynulo 
22 ľudí. 

september 
1986 

Istanbul Streľba v synagóge Neve Shalom mala za následok 22 obetí 
na životoch. 

január 
1991 

Tunis Atentát na Abu Ijáda (v tom čase druhého najvýznamnej-
šieho predstaviteľa OOP po Jásirovy Arafatovi) a bezpeč-
nostného veliteľa OOP, Abu Hula. 

1994 Bejrút  Atentát na jordánskeho diplomata, Naeba Imrana Maaytaha.  

Zdroj: Global Terrorism Database 
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Organizácia vykonala teroristické útoky vo vyše 20 krajinách sveta a zabila 
alebo zranila pri tom viac ako 900 osôb (CRoT, 2012: 221). OAN sa snaží  
o zničenie štátu Izrael prostredníctvom ozbrojeného boja v rámci medziná-
rodnej arabskej revolúcie. Skupina odmieta izraelsko-arabské mierové ro-
kovania a stojí tak v opozícii voči USA a umierneným arabským režimom  
z oblasti Zálivu. Členovia hnutia slúžili aj ako žoldnieri pre rôzne teroristické 
účely radikálnych arabských režimov, akými boli Irak, Líbya, či Sýria (CoFR, 
2009). 

Ako už bolo spomenuté, skupina sa zameriavala hlavne na ciele z radov 
Izraelčanov, oficiálnych zástupcov OOP a predstaviteľov vlád znepriatelených 
arabských štátov. Do konca 80. rokov sa jej členovia zameriavali aj na občanov 
západných krajín.  

Brigády mučeníkov al-Aqsá (BMA) 

Teroristická skupina Brigády mučeníkov al-Aqsá, niekedy nazývaná tiež 
Batalión mučeníkov al-Aqsá,58 sa na palestínskych územiach objavila na pre-
lome tisícročí, v období druhej intifády (september 2000), ako skupina zložená 
z „neznámeho počtu malých buniek k Fatahu pridružených aktivistov“ (CRoT, 
2012: 223). Členovia BMA sa pri svojich útokoch najprv zameriavali na izrael-
ských osadníkov, vojakov a vojenské základne na palestínskych územiach. Ich 
pôvodným cieľom bolo dosiahnuť „stiahnutie izraelskej armády a osadníkov 
zo Západného brehu v záujme založenia Palestínskeho štátu lojálneho Fatahu“ 
(CRoT, 2012: 223). Avšak neskôr, keď začiatkom roku 2002 spojili svoje akti-
vity s Hamásom a Palestínskym islamským džihádom, útočili hlavne na civilné 
ciele na izraelskom území. BMA sa tak vyvinuli z „koalície milícií napojených 
na Fatah a snažiacich sa o ukončenie izraelskej prítomnosti na Západnom brehu 
a v pásme Gazy na radikálnejšiu organizáciu“ (Fletcher, 2008). Tento vývoj, 
ktorý v marci 2002 vyústil k uskutočneniu samovražedných bombových útokov 
v Jeruzaleme, urýchlil zaradenie skupiny na zoznam teroristických organizácií. 
Okrem toho, vládu USA prinútil ku zmene postoja voči vtedajšiemu preziden-

                                                 
58 Názov skupiny je odvodený od mešity al-Aqsá, ktorá sa nachádza na vrchole Jeruzalemu, 

na svätom mieste. Moslimovia ju nazývajú „vznešená svätyňa“ a židia „chrámová hora“. 
Moslimská tradícia hovorí, že prorok Mohammed vystúpil do neba z miesta na mešite  
al-Aqsá, ktorého názov v arabčine znamená „najvzdialenejšie miesto“. Je bežným zvy-
kom, že teroristické skupiny operujúce na palestínskych územiach sú pomenované po 
významných udalostiach, či postavách z histórie, alebo po zabitých palestínskych bojov-
níkoch.  
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tovi Palestínskej autority, Jásirovi Arafatovi, ktorého viac nepovažovala za 
spoľahlivého partnera v mierových rokovaniach. 

Brigády nie sú islamským hnutím, na rozdiel od veľkej väčšiny teroristic-
kých skupín operujúcich na palestínskych územiach. Vznikli v roku 2000 ako 
ozbrojená odnož Fatahu, ktoré je sekulárnym palestínskym nacionalistickým 
hnutím. „BMA sa síce dopúšťajú rovnakého typu samovražedných atentátov, 
aký je vo všeobecnosti spájaný s islamskými fundamentalistickými skupinami, 
akými sú Hamás a Palestínsky islamský džihád, avšak ideológia tejto skupiny 
má korene v palestínskom nacionalizme, nie politickom islame“ (Fletcher, 
2008). Dôkazom toho je aj fakt, že členovia brigád sa často dostávali do stretov 
s bojovníkmi Hamásu v pásme Gazy.  

BMA predstavujú sieť milícií pôsobiacich primárne na území Západného 
brehu.59 „Skupina bola jednou z hybných síl stojacich za vypuknutím povsta-
nia, ktoré Palestínčania nazývajú „druhou intifádou“ alebo „intifádou al-Aqsá“ 

(Fletcher, 2008).60 Brigády sú z hľadiska svojej štruktúry a spôsobu fungova-
nia typickým predstaviteľom teroristickej organizácie založenej na princípe 
lokalizovaných, autonómnych buniek, ktorých konanie je navzájom nezávis-
lé. V dôsledku decentralizovanej mocenskej štruktúry majú zahraničné tajné 
služby problémy s identifikáciou lídrov organizácie. V roku 2004 BMA vstú-
pili do prímeria s Izraelom, v ktorom zotrvali do roku 2006. Opätovné útoky 
na izraelské ciele začali po tom, ako vyhral Hamás parlamentné voľby. V sú-
časnosti má skupina niekoľko stoviek členov a pokračuje v páchaní násilia, 
čím prispieva ku komplikovanému a neprehľadnému bezpečnostnému pro-
strediu v oblasti. 

S súvislosti s BMA je často diskutovanou a spornou otázkou hypotéza pria-
meho vzťahu s vedením Fatahu. Hoci brigády vznikli ako jeho ozbrojená od-
nož, pozorovatelia vnímajú ako vysoko nepravdepodobné, že by podliehali 
rozkazom súčasného vedenia hnutia. Fletcher sa domnieva, že „priame rozkazy 
brigádam od vodcu Fatahu boli omnoho pravdepodobnejšie za vlády Jásira 
Arafata“ (Fletcher, 2008). V októbri 2005 predstavil vtedajší predseda pales-
tínskej vlády plán na odzbrojenie brigád. K demilitarizácii malo dôjsť prostred-
níctvom zakladania výcvikových táborov a postupného začleňovania členov 

                                                 
59 Skupina však uskutočňuje teroristické útoky aj v pásme Gazy a Izraeli. 
60 Keď Arabi hovoria o intifáde al-Aqsá, odkazujú na fakt, že druhé masové povstanie v Pa-

lestíne začalo po tom, ako sa líder izraelskej strany Likud, Ariel Šaron, podujal v septembri 
2000 na výstup na vrchol svätého miesta. 
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skupiny do palestínskych bezpečnostných zložiek.61 Hovorca BMA pre Zá-
padný breh a pásmo Gazy vyjadril presvedčenie, že skupina bude spolupra-
covať a bude sa riadiť týmto plánom.62 V júli 2007 dosiahli izraelská vláda  
a PA dohodu, ktorá viedla, pod podmienkami ukončenia útokov na izraelské 
ciele a pripojenia sa k zložkám bojujúcim proti Hamásu v pásme Gazy, k pre-
pusteniu 178 členov BMA (Erlanger, 2007). Aj napriek tomu, že nie všetci  
z prepustených väzňov spolupracovali, PA zaznamenala evidentný progres  
v napĺňaní dohody. Toto napredovanie ju viedlo k predostretiu dodatočnej 
požiadavky prepustenia ďalších väzňov z izraelských väzení. Tejto požiadavke 
však izraelská vláda nevyhovela. 

Skupina v roku 2004 pristúpila na jednostranné prímerie s Izraelom a pokra-
čovala vo svojich útokoch na Hamás po tom, ako toto hnutie vyhralo palestínske 
parlamentné voľby v roku 2006. Boje sa začali ako sporadické pouličné strety, 
pokračovali atentátmi na lídrov oboch organizácií, až napokon viedli k vypuk-
nutiu „občianskej vojny“. Stalo sa tak následkom toho, že predstavitelia Hamá-
su a Fatahu sa neboli schopní dohodnúť na rozdelení moci v rámci Palestínskej 
autority.63 Výsledkom krvavých bojov medzi obomi znepriatelenými stranami 
bolo faktické rozdelenie palestínskeho územia na dve oblasti: Hamásom kon-
trolované pásmo Gazy a Fatahom kontrolovaný Západný breh rieky Jordán. 
„Odkedy došlo k územnému rozdeleniu, sú bunky brigád nachádzajúcich sa na 
Západnom brehu iba nominálne spojené s bunkami nachádzajúcimi sa v Gaze. 
Nezdá sa, že by boli koordinované z hľadiska cieľov a plánov“ (Fletcher, 2008). 

Z hľadiska zahraničného sponzoringu organizácie sa môžeme domnievať, 
že jej hlavným donorom je Irán, ktorý „využil absenciu zdrojov a formálneho 
velenia BMA poskytovaním fondov a riadiacich pokynov, väčšinou prostred-
níctvom sprostredkovateľov z Hizballáhu“ (CRoT, 2012: 224). 

Taktiky teroristických útokov brigád môžeme rozdeliť na dve fázy. V tej 
prvej, bezprostredne po vzniku skupiny, boli jej útoky vykonávané primárne 
prostredníctvom streľby. Od roku 2002, kedy BMA zmenili stratégiu a preo-
rientovali sa na útoky na izraelských civilistov, sa ich hlavnou teroristickou 
taktikou stali samovražedné atentáty.64 Touto formou sa skupina snaží o stiah-

                                                 
61 Bližšie podrobnosti o tomto plánovanom procese viď v Fletcher, 2008. 
62 Izraelskí oficiálni predstavitelia pristupovali k dôveryhodnosti podobných vyhlásení a v ko-

nečnom dôsledku aj k úspechu celkových snáh o odzbrojenie skupiny značne skepticky. 
63 Pre ucelený prehľad o problematike viď dokumentárny film Gaza E.R. 
64 Odborníci sa domnievajú, že k zmene taktiky došlo začiatkom roka 2002, kedy sa počet 

Palestínčanov zabitých počas intifády blížil k tisícke. Popularita Arafatom vedeného Fa-
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nutie sa Izraela zo Západného brehu rieky Jordán. Prieskum z roku 2007 uká-
zal, že mnoho Palestínčanov v tom čase podporovalo samovražedné atentáty 
ako efektívny druh útoku.65 Predtým než prišlo k zmene taktiky, sa skupina 
zameriavala na útoky na izraelské zátarasy, osadníkov a vojakov. „Väčšina ope-
račných aktivít BMA je lokalizovaných v Gaze, ale skupina plánuje a vykonáva 
útoky taktiež v Izraeli a na Západnom brehu“ (CRoT, 2012: 223). 

 
Tab. 11 Významné útoky BMA 

Dátum Miesto Udalosť 
január 2002 Jeruzalem Samovražedná atentátnička zabila jedného 

človeka a približne ďalších 40 zranila. 
marec 2002 Armádny hraničný 

priechod 
Ostreľovač zabil 10 Izraelčanov  
(vrátane 7 vojakov). 

marec 2002 Jeruzalem  Samovražedný atentátnik v kaviarni zabil 
11 Izraelčanov a ďalších viac ako 50 zranil. 

marec 2002 Jeruzalem  Samovražedný atentátnik zabil 3 Izraelča-
nov. (Tento útok bol významný z toho hľa-
diska, že viedol izraelskú vládu ku zrušeniu 
mierových rokovaní s Jásirom Arafatom.) 

január 2003 Tel Aviv Dvaja samovražední atentátnici zabili  
23 ľudí a viac ako ďalších 100 zranili. 

január 2004 Jeruzalem Pri útoku na autobus bolo zabitých 11 ľudí. 
marec 2004 Hraničný priechod 

Port of Ashdod 
Pri samovražednom útoku bolo zabitých 
10 ľudí (k zodpovednosti za útok sa prihlá-
sil aj Hamás).  

január 2006 Eilat (Izrael) Samovražedný atentátnik zabil 3 ľudí (k 
zodpovednosti za útok sa prihlásil aj PID). 

január 2008 Izraelské pohraničné 
oblasti s pásmom 
Gazy  

Členovia brigád vystrelili (spolu s Hamá-
som a PID) rakety z pásma Gazy smerom 
na Izrael. Izraelskou reakciou na útok bola 
vojenská blokáda pásma Gazy. 

2010 a 2011 Sederot a Negevská 
púšť (Izrael) 

Skupina uskutočnila viacero raketových 
útokov na komunity na izraelskom území. 

Zdroj: Global Terrorism Database 
 

                                                                                                         
tahu bola na ústupe v porovnaní s islamistickými militantami z Hamásu. Útoky BMA sa 
stali omnoho viac smrteľnejšími po tom, ako bol v januári 2002 pri explózii bomby zabi-
tý Raed Karmi, vodca skupiny na Západnom brehu. Predpokladá sa, že išlo o cielený 
útok izraelských bezpečnostných zložiek.  

65 Podrobnejšie výsledky prieskumu viď v Global Opinion Trends 2002 – 2007, 24. júl 2007.  
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Nasledujúca časť sa zameriava na palestínske ľavicové nacionalistické te-
roristické skupiny, medzi ktoré patria Palestínsky oslobodenecký front (POF), 
Ľudový front za oslobodenie Palestíny (ĽFOP), Ľudový front za oslobodenie 
Palestíny − Hlavné velenie (ĽFOP-HV) a Demokratický front za oslobodenie 
Palestíny (DFOP). Spomínané organizácie vznikli po šesťdňovej vojne v roku 
1967 a prelomom v ich vývoji bolo prijatie programu OOP v roku 1974, nazý-
vaného „Desať bodov“. Program totiž okrem iného obsahoval kompromisnú 
zmienku o tom, že budúci palestínsky štát by za určitých okolností mohol 
vzniknúť len na časti územia bývalého mandátu. Tento bod mnoho Arafatových 
spojencov v radoch OOP odmietlo a od materskej organizácie sa následne od-
delilo viacero radikálnych frakcií (Čejka, 2008). Svoje teroristické stratégie 
tak spomínané skupiny začali formovať v druhej polovici 70. rokov. 

Na vedľajšiu koľaj sa organizácie dostali v polovici 90. rokov, kedy došlo 
k založeniu Palestínskej autority. „Sekulárne marxistické hnutia, kedysi kľúčo-
ví aktéri v palestínskej politike, stratili svoj vplyv s ústupom Sovietov z oblasti 
odmietnutím izraelsko-palestínskeho mierového procesu v 90. rokoch, a vzo-
stupom islamistických skupín – predovšetkým Hamásu –, ktoré ich nahradili  
v úlohe hlavnej palestínskej opozičnej sily voči bývalému palestínskemu vod-
covi Jásirovi Arafatovi“ (CoFR, 2005). Medzi najznámejšie útoky patrí aten-
tát na Rechavama Ze’eviho, izraelského ministra pre turizmus z októbra 2001, 
ku ktorému sa prihlásil Ľudový front za oslobodenie Palestíny (ĽFOP). Ana-
lyzované organizácie sa zviditeľnili predovšetkým počas obdobia druhej inti-
fády, keď pravidelne útočili na izraelské ciele na palestínskych územiach. Pod-
statné je, že pri tom nesúperili o verejnú priazeň s Hamásom ani Fatahom 
(CoFR, 2005). Kroky ĽFOP a Demokratického frontu za oslobodenie Palestíny 
(DFOP) voči predstaviteľom palestínskych bezpečnostných síl viedli k protes-
tom proti Arafatovi vo februári 2002. Po veľkej izraelskej intervencii v Ramal-
láhu a iných mestách na Západnom brehu, ku ktorej došlo na jeseň 2002, však 
boli všetky palestínske frakcie nútené spolupracovať s Izraelom. Nadžíf Hawat-
me, líder DFOP, v tom čase dokonca vystúpil proti vykonávaniu samovražde-
ných bombových útokov na území Izraela (CoFR, 2005).   

Palestínsky oslobodenecký front (POF)66 

Koncom 70. rokov sa POF odštiepil od Ľudového frontu za oslobodenie 
Palestíny – Hlavného velenia (ĽFOP-HV), aby sa neskôr spojil s pro-OOP, 

                                                 
66 Skupina je známa tiež pod názvami POF-Abú Abbás a POF-frakcia Abú Abbássa. 
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pro-sýrskymi a pro-líbyjskými frakciami (CRoT, 2012). Pro-OOP frakcia vede-
ná Muhammadom Zajdanom (známym tiež pod menom Abú Abbás)67 bola 
založená v Bagdade pred začatím operácie Iracká sloboda. Aktuálny počet 
členov organizácie sa odhaduje v rozmedzí 50 až 500, pričom časť jej velenia 
sídli v Libanone a ďalšia časť na palestínskych územiach (CRoT, 2012: 252). 
Zahraniční podporovatelia POF zostávajú neznámi. Z hľadiska participácie 
na politickom procese je podstatné, že organizácia sa v roku 2006 zúčastnila 
na parlamentných voľbách. Nezískala v nich však ani jeden mandát. 

Skupina nesie zodpovednosť za útok na taliansku výletnú loď Achille Lauro, 
z roku 1985, pri ktorej bol zabitý jeden človek. Bola podozrievaná z viacerých 
teroristických útokov a podporovania protiizraelského teroru v období 90. ro-
kov. Po uplynutí 16 rokov bez vonkajších známok teroristických aktivít orga-
nizácie a priznania zodpovednosti za čo i len jediný útok, sa 14. marca 2008 
prihlásila hneď k dvom útokom na izraelské ciele. Jedným z nich bol útok na 
izraelský vojenský autobus v Huwarahu a druhým streľba na izraelských osad-
níkov južne od Hebronu. Neskôr, dňa 28. marca 2008, členovia centrálneho 
výboru organizácie „potvrdili záväzok POF použiť všetky dostupné prostriedky 
na prinavrátenie jeho predchádzajúcej slávy a zachovanie jeho úlohy v pales-
tínskom boji a odpore prostredníctvom jeho armády“ (CRoT, 2012: 252). Aj 
napriek tomuto záväzku sa však skupina doposiaľ neprihlásila k žiadnemu ďal-
šiemu útoku.  

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (ĽFOP) 

Organizácia je známa hlavne pod názvom Ľudový front za oslobodenie 
Palestíny (ĽFOP).68 Na začiatku bolo Arabské nacionalistické hnutie (ANH), 
založené v roku 1953 Georgeom Habášom, ktoré sa v auguste 1967 spojilo 
s dvomi menšími radikálnymi skupinami, čím vznikol ĽFOP. K zrodu organi-
zácie, ktorá bola priekopníkom v teroristickej taktike spojenej s únosmi lieta-
diel, došlo po tom, ako arabské štáty utrpeli porážku s Izraelom v šesťdňovej 
vojne. „ĽFOP sa snažila zvrhnúť konzervatívne arabské štáty, zničiť Izrael  
a zaviesť marxistickú doktrínu do palestínskeho boja, ktorý vnímala ako súčasť 
širšej revolúcie proletariátu“ (CoFR, 2005). Ideológiou tejto skupiny je seku-

                                                 
67 Abú Abbás zomrel prirodzenou smrťou v apríli 2004 v Iraku. 
68 Jej arabský názov znie Al-Džabha aš-Ša’abíja li-Tahríri Filastín – má viacero ďalších akro-

nymov, akými sú Gang Halhul; Čata Halhul; Palestínska ľudová armáda odporu; Gang 
červený orol; Skupina červený orol; Červené orly; Batalión martýrov Abu-ali Mustafu. Viac 
viď v CRoT, 2012: 252. 
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lárny arabský nacionalizmus kombinovaný s marxizmom-leninizmom a maoiz-
mom.  

K spojeniu ĽFOP s Organizáciou za oslobodenie Palestíny došlo v roku 
1968. Skupina sa tým stala po Fatahu druhou najsilnejšou frakciou v rámci 
OOP. V roku 1974 však strešnú organizáciu opustila z dôvodu prijatia kom-
promisného programu ústretovému voči Izraelu. „ĽFOP dlho akceptovala 
koncept dvojštátneho riešenia, ale bola proti špecifickým ustanoveniam rôz-
nych mierových iniciatív“ (CRoT, 2012: 253). Radikalizácia ĽFOP pokračo-
vala a jeho predstavitelia kritizovali OOP za jej pragmatizmus a odklonenie 
sa od myšlienky zničenia Izraela v prospech vzniku dvoch štátov. Od skupiny 
sa neskôr odtrhli dve frakcie: v roku 1968 to bol ĽFOP–HV a o rok neskôr aj 
Demokratický front za oslobodenie Palestíny (DFOP). 

Organizáciu v súčasnosti vedie zakladateľ a predchádzajúci líder ĽFOP-HV, 
Ahmad Džibríl (1928). Na jej čele sa v minulosti vystriedali George Habáš, 
palestínsky doktor z ortodoxnej katolíckej rodiny; Abú Alí Mustafa, zabitý 
izraelskými bezpečnostnými jednotkami vo svojej kancelárii v Ramalláhu  
v auguste 2001; a Ahmed Sadat, zatknutý v januári 2002 orgánmi PA, pod tla-
kom Izraela spájajúceho jeho osobu s atentátom na Rechavama Ze’eviho, izrael-
ského ministra turizmu. 

ĽFOP svoje akcie zvyčajne riadil z Libanonu a okupovaných území.  
V 70. rokoch spolupracoval s nemeckou frakciou Červenej armády a japon-
skou Červenou armádou. Podpory sa mu neskôr dostávalo aj zo strany Soviet-
skeho zväzu a Číny. Velenie organizácie má exilové útočisko v Sýrii (CRoT, 
2012: 253). 

ĽFOP bol priekopníkom taktiky zameranej na únosy lietadiel.69 Okrem to-
ho skupina spáchala množstvo teroristických útokov a bola známa tiež tým, 
že sa zameriavala aj na likvidáciu niektorých umiernených Palestínčanov. Jed-
ným z jej najvýznamnejších teroristických činov bol atentát na Rechavama 
Ze’eviho, izraelského ministra pre turizmus, ktorý skupina vykonala v októbri 
2001. Významnou mierou tak prispela k eskalácii násilia na oboch stranách 
izraelsko-palestínskeho konfliktu. Išlo o vôbec prvý atentát na ministra izrael-
skej vlády. Organizácia vystupňovala svoje teroristické aktivity počas druhej 
intifády.  

                                                 
69 6. septembra 1970 členovia ĽFOP spáchali jeden z najznámejších leteckých únosov v deji-

nách, keď uniesli naraz štyri lietadlá, pričom tri z nich nechali prázdne vybuchnúť v Jordán-
sku.  
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Tab. 12 Významné útoky ĽFOP 

Dátum Miesto Udalosť 
22. júl 1968 Rím – Tel Aviv Skupina po prvý krát uniesla lietadlo, 

konkrétne na linke z Ríma do Tel 
Avivu 

september 1970 Jordánsko Organizácia uniesla tri lietadlá  
a prinútila ich pristáť v Jordánsku, kde 
v tom čase sídlila OOP. Po tom, ako  
z lietadiel nechali vystúpiť cestujú-
cich, ich vyhodili do vzduchu. (Tento 
teroristický čin mal za následok, že 
Jordánsky panovník, kráľ Hussain, 
odmietol ďalej poskytovať azyl OOP 
vo svojej krajine.) 

1972 Lod (Izrael) Skupina spolu s členmi japonskej Čer-
venej armády zabila viac ako 20 pasa-
žierov na izraelskom medzinárodnom 
letisku v Lode. 

1976 Tel Aviv – Entebbo 
(Uganda) 

Členovia ĽFOP, spolu so západonemec-
kými ľavicovými radikálmi z gangu 
Baader-Meinhof, uniesli lietadlo spo-
ločnosti Air France odlietajúce z Tel 
Avivu a prinútili ho pristáť v Entebbe, 
v Ugande. (Organizácia tak porušila 
dohodu s OOP týkajúcu sa zastavenia 
teroristických útokov mimo Izraelom 
okupovaných území.). Izraelské ko-
mandá neskôr zaútočili na únoscov  
a oslobodili rukojemníkov. 

24. december 2003 Tel Aviv (Izrael) Samovražedné atentáty mali za násle-
dok 4 mŕtvych a viac ako 20 zranených. 

14. február 2005 Bejrút (Libanon) ĽFOP a jej vodca Ahmad Džibríl, boli 
podľa správy OSN z roku 2005 zapo-
jení do atentátu (prostredníctvom ná-
lože v aute) na bývalého libanonského 
premiéra Rafíka Harírího, pri ktorom 
zahynulo ďalších 22 ľudí. (Údajne 
mali pomáhať libanonským atentátni-
kom pri atentáte, následkom ktorého 
bolo prerušenie diplomatických vzťa-
hov medzi Sýriou a Libanonom).70 

                                                 
70 Viac viď v UN Action to Counter Terrorism, 2005. 
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Pokračovanie tab. 12 

2008 a 2009 pásmo Gazy Organizácia sa prihlásila k zodpoved-
nosti za viacero útokov na izraelské 
bezpečnostné sily. 

2010 pásmo Gazy a územie 
Izraela 

Členovia ĽFOP vystrelili z Gazy na 
Izrael množstvo rakiet a vo februári 
vykonali útok na skupinu Izraelčanov. 

2011 Eshkolot a Ashqelon 
(Izrael) 

Členovia organizácie pokračovali  
v raketovej a mínometnej paľbe na 
Izrael. V auguste a októbri zasiahli 
mestá Eshkolot a Ashqelon, pri kto-
rých prišiel o život jeden človek. 

Zdroj: Global Terrorism Database 

 

Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné velenie (ĽFOP-HV) 

Organizácia, ktorej arabský názov znie Al-Džabha aš-Ša’abíja li-Tahríri 
Filastín – al-Qijáda al-‘Ámma, vznikla odtrhnutím sa od ĽFOP v roku 1968. 
Jej hlavným predstaviteľom sa stal Ahmad Džibríl, bývalý kapitán sýrskej 
armády, ktorý je v súčasnosti lídrom ĽFOP. Išlo o radikálne ľavicovú organi-
záciu, ktorá už nemala politický charakter, ale len militantný (teroristický). 
Skupina totiž „deklarovala, že sa chce sústrediť viac na odpor ako politiku“ 
(CRoT, 2012: 253). Zo všetkých frakcií odštiepených od OOP vykazovala 
práve ĽFOP-HV najvytrvalejší odpor voči Izraelu. 

Jej hlavným sponzorom je Sýria, ktorá skupinu podporuje z logistického  
a militaristického hľadiska. V Damašku sídli veliteľstvo a dochádza tu tiež  
k výcviku jej členov (CRoT, 2012). Základne má v južnom Libanone, pozdĺž 
hranice so Sýriou. Nových členov naberá v palestínskych utečeneckých tábo-
roch v Libanone a Sýrii. Niekoľko členov má organizácia aj v pásme Gazy. 
Okrem Sýrie sa finančnej podpory organizácii dostáva aj zo strany Iránu 
(CoFR, 2005). 

Pri bližšom pohľade na činnosť organizácie s niekoľkými stovkami členov, 
dospejeme k zisteniu, že členovia ĽFOP-HV vykonali počas 70. a 80. rokov 
20. storočia desiatky útokov v Európe a na Blízkom východe. 

Skupina si získala reputáciu cezhraničnými teroristickými útokmi na Izrael, 
ktoré vykonávala prostredníctvom nezvyčajných prostriedkov, akými boli 
teplovzdušné balóny alebo motorové rogalá. „V súčasnosti je primárnym zá-
merom skupiny podporovanie útokov Hizballáhu proti Izraelu, výcvik členov 
palestínskych teroristických skupín a pašovanie zbraní“ (CRoT, 2012: 253). 
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Demokratický front za oslobodenie Palestíny (DFOP) 

Ide o organizáciu, ktorá taktiež vznikla odtrhnutím sa od ĽFOP (1969). 
Vodcom skupiny s arabským názvom Al-Džabha ad-Dímuqrátíja li-Tahríri Fi-
lastín sa stal Nadžíf Hawatme. Svoje operácie riadila zo Sýrie, Libanonu  
a palestínskych území. Ideológiou organizácie bol marxizmus-leninizmus a jej 
hlavným cieľom bolo oslobodenie Palestíny prostredníctvom „ľudovej revo-
lúcie“. 

Svoju najväčšiu teroristickú akciu uskutočnili členovia DFOP v roku 1974, 
keď prezlečení za izraelských vojakov zabili na strednej škole 27 ľudí a ďal-
ších 134 zranili. Pokúsili sa aj o atentát na Ariela Šarona, v tom čase zastáva-
júceho post ministra priemyslu a obchodu izraelskej vlády. Po roku 1988 DFOP 
obmedzil svoje aktivity a v roku 1991 sa rozdelil na dve frakcie: umiernenú, 
ktorá zostala členom OOP, na čele s Jásirom Abdom Rabbom, a radikálnu – 
Alianciu palestínskych síl, ktorá sa odtrhla, na čele s Hawatmom. 

4.4. Vplyv na stabilitu režimu 

Záverečná časť prípadovej štúdie je zameraná na skúmanie vzťahu medzi 
destabilizáciou režimu a teroristickými aktivitami. V záujme jeho objasnenia 
je potrebné zodpovedať nasledovné otázky: sú intenzívne teroristické aktivity 
príčinou destabilizácie režimu PA? Alebo naopak, destabilizovaný režim –  
v dôsledku korupcie, straty legitimity u časti obyvateľstva, ekonomickej krízy, 
atď. – vytvára priestor pre intenzívnejšie teroristické aktivity? A akú úlohu  
v tomto vzťahu zohráva fakt, že jednotlivé teroristické skupiny majú rôzne, 
často vzájomne sa vylučujúce, ideologické pozadie? 

Pôsobenie teroristických organizácií má do určitej miery vplyv na destabi-
lizáciu politického režimu PA, a to predovšetkým z hľadiska ovplyvňovania 
externého prostredia vo vyjednávaniach s Izraelom a medzinárodným spolo-
čenstvom. Môžeme dlhodobo sledovať ako sa teroristické skupiny snažia tento 
proces narúšať. Hamás a ostatné palestínske radikálne skupiny bezprostredne 
reagujú na čiastkové pokroky v mierových rokovaniach zintenzívnením tero-
ristických aktivít vedúcich k násiliu, v snahe o narušenie vyjednávania vytvo-
rením atmosféry strachu a nedôvery zo strany Izraela a „kvarteta“. Kumulácia 
teroristických útokov máva za následok izraelskú vojenskú kampaň – charak-
teristickú aktivovaním pozemnej pechoty a systematickým bombardovaním 
pásma Gazy – zameranú na odstránenie teroristických lídrov a zničenie infra-
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štruktúry.71 Aktivity palestínskych radikálov však často mávajú za následok aj 
zadržiavanie prevodov z výnosov daní a cieľ, ktoré významne prehlbuje eko-
nomickú krízu v celej PA. 

Izraelská a palestínska spoločnosť sa nikdy nestavali skeptickejšie k vy-
hliadkam na vyriešenie konfliktu a úspešné ukončenie mierových rokovaní, 
ako je tomu dnes. Dôvody tejto skepsy však nie sú tými, ktoré bývajú často 
prezentované v médiách, teda neakceptovanie mierového riešenia Ehuda Bara-
ka (v rokoch 2000–2001) zo strany Jásira Arafata, ani samovražedné bombové 
útoky počas obdobia druhej intifády, či zintenzívnené teroristické aktivity 
Hamásu po stiahnutí sa Izraela z pásma Gazy a jeho volebné víťazstvo z roku 
2006. Raketové útoky radikálov z Gazy na izraelské územie síce negatívne 
ovplyvňujú výsledky mierových rozhovorov, no nie sú tým hlavným determi-
nantom. Ich následkom býva najmä posilnenie verejnej podpory predstaviteľom 
krajnej pravice v oboch táboroch. Doposiaľ všetky predchádzajúce mierové 
iniciatívy stroskotali na dvoch faktoroch. Tým prvým je túžba Palestínčanov 
po dosiahnutí úplnej suverenity a druhým Izraelčanmi preferované zásadné 
etnické rozdelenie. Kľúčovou premennou v histórii izraelsko-palestínskych 
mierových rokovaní je fakt, že Židia a Arabi majú úplne odlišné vnímanie kon-
fliktu a konceptu kompromisov, o ktorých rokujú. 

Ak sa pozrieme na vplyv teroristických aktivít smerom do vnútra režimu, 
zistíme, že sa záber zužuje takmer výhradne na pásmo Gazy. Aj napriek pre-
trvávajúcemu pôsobeniu radikálnych skupín na Západnom brehu, môžeme 
pozorovať zásadný pokles ich aktivít v oblasti. Omnoho väčší problém ako 
terorizmus tu predstavujú rozdelenie politických elít, finančná kríza a strata 
verejnej podpory. Drvivá väčšina teroristických aktivít je sústredená v pásme 
Gazy. Táto oblasť je považovaná za akýsi „štát v štáte“, keďže oficiálna vlá-
da a bezpečnostné zložky PA tu nemajú takmer žiadne kompetencie. Skúmať 
vplyv teroristických aktivít na stabilitu režimu v pásme Gazy by sa míňalo 
účinku, nakoľko radikálna islamská ideológia je previazaná priamo s vlád-
nymi štruktúrami a stala sa tak ideológiou legitimizujúcou samotný výkon 
moci.  

Na druhej strane, vnútorná nestabilita režimu PA a existencia duálnej mo-
censkej štruktúry vytvára predpoklady na pôsobenie teroristických skupín. 
Rozdelené politické elity, strata legitimity a nepriaznivá socio-ekonomická 

                                                 
71 Tak tomu bolo aj pri poslednej veľkej vojenskej operácii „Pilier obrany“ z konca roka 

2012. 
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situácia v PA s negatívnymi vyhliadkami na jej zlepšenie sú významným fak-
torom úspechu teroristických organizácií pri získavaní verejnej podpory v rám-
ci palestínskej spoločnosti. 

PA je v porovnaní s inými skúmanými krajinami špecifická tým, že najvý-
znamnejšia teroristická organizácia pôsobiaca na jej územiach vyhrala ostat-
né parlamentné voľby, čím de facto získala legitimitu vládnuť. Bez ohľadu na 
odmietanie jej mocenských nárokov zo strany zahraničných aktérov ide o dôle-
žitý faktor. Odmietnutie výsledkov volieb a izolácia pásma Gazy slúžia pales-
tínskym extrémistom ako argument potvrdzujúci platnosť ich radikálnej ideo-
lógie a opodstatnenosť ozbrojeného odporu proti Izraelu a jeho spojencom. 
Zároveň Hamásu slúžia ako ospravedlnenie ich násilných činov. Kľúčovým je 
samotný fakt, že oblasť pásma Gazy spravuje organizácia, ktorá vďaka svojim 
bojovým a civilným kapacitám priamo zastrešuje, alebo je upovedomená o tak-
mer všetkých teroristických útokoch z tohto územia. Môžeme konštatovať, že 
„primárnym obmedzením v protiteroristických snahách Palestínskej autority 
v Gaze zostáva pokračujúca kontrola Hamásu nad oblasťou a z nej plynúca ne-
schopnosť bezpečnostných zložiek PA operovať v tejto oblasti“ (CRoT, 2012: 
107). V prostredí, v ktorom Izrael a jeho zahraniční spojenci odmietajú rokovať 
s teroristickou organizáciou, ktorá však dostala od Palestínčanov v slobodných 
voľbách mandát spravovať ich záležitosti, nemôže dôjsť k vnútornej konsoli-
dácii politického režimu PA. Najhorší na tomto štiepení je fakt, že rozdelenie 
medzi Západným brehom a pásmom Gazy, ako aj pôsobenie radikálnych sku-
pín, sa stali v palestínskej spoločnosti po čase všeobecne akceptované. 

Hamás, PID, ĽFOP ako aj BMA si uchovávajú svoju prítomnosť tiež na 
Západnom brehu i napriek narastajúcej kapacite bezpečnostných zložiek PA 
(BZPA) v oblasti odhaľovania a eliminácie vykonávania teroristických úto-
kov.72 V dôsledku dodávok zbraňových systémov, ako aj taktickej a finančnej 
podpory, ktorej sa dostáva palestínskym teroristickým organizáciám zo zahra-
ničia, sú BZPA nútené prijímať kontinuálne opatrenia na elimináciu rizika vý-
skytu útokov. Zameriavajú sa pritom najmä na zastavenie pašovania zbraní, 

                                                 
72 Bezpečnostné zložky PA na Západnom brehu predstavujú: Palestínska občianska polícia, 

Národné bezpečnostné sily, Organizácia preventívnej bezpečnosti, Generálna spravodaj-
ská služba, Prezidentská stráž a Civilná obrana. Spolu majú približne 28 tisíc členov, 
z ktorých väčšina spadá pod pôsobnosť ministra vnútra, resp. predsedu vlády a zvyšok 
priamo pod prezidenta PA. Aj vďaka ich rastúcim kapacitám a pokračujúcemu výcviku 
došlo na Západnom brehu, podľa oficiálnych štatistík, za posledných päť rokov k 96 % zní-
ženiu teroristických činov. Viď v The CRoT, 2012: 105.  
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tovarov a ľudí do pásma Gazy a na včasné identifikovanie samovražedných 
atentátnikov prúdiacich z Gazy a okolitých krajín na Západný breh (CRoT, 
2012: 92). Vláda v Ramalláhu v reakcii na teroristické aktivity na jej území 
prijíma špecifické legislatívne a právne opatrenia – v spolupráci s medziná-
rodným spoločenstvom a hlavne Izraelom – smerujúce k ich predchádzaniu.  

Aj napriek mierovým rozhovorom medzi Hamásom a Fatahom, členovia 
BZPA naďalej zadržiavajú a zatýkajú príslušníkov Hamásu podozrivých z te-
roristických aktivít na území Západného brehu.73 Medzi hlavné prekážky  
v protiteroristických aktivitách na Západnom brehu patria nielen obmedzenia 
pohybu a pôsobnosti BZPA v územných oblastiach, nad ktorými si izraelská 
vláda zachovala bezpečnostnú zodpovednosť vyplývajúcu z dohôd z Oslo, 
ale tiež limitovaná funkčnosť systému trestného súdnictva74 a nefunkčnosť 
legislatívneho systému spôsobujúca ťažkosti pri prijímaní protiteroristickej 
trestnej a finančnej legislatívy.75 

V situácii, keď obaja rivali, Hamás aj Fatah, spravujú vlastné územie pro-
stredníctvom rozdielnych systémov samosprávnych orgánov a ich ideológie sú 
navzájom inkompatibilné, sa len ťažko hľadajú kompromisy a spoločné záuj-
my, ktoré by sa stali hybnou silou procesu zjednotenia palestínskych území  
a spoločnosti. Hamás sa snaží o zničenie Izraela, vzkriesenie historickej Pa-
lestíny a vytvorenie islamského štátu v rámci jej hraníc. Naopak, Fatah parti-
cipuje na mierovom procese snažiac sa o dosiahnutie nezávislosti Palestínskej 
autority v rámci dvojštátneho riešenia. Významným absentujúcim faktorom 
však naďalej zostáva motivácia. V kontexte zdvihnutia sa vlny ľudových po-
vstaní naprieč arabskými krajinami severnej Afriky a Blízkeho východu sa 
jednotného postupu elít a z neho plynúcej zmeny dožadovali aj Palestínčania. 
Po deklaratívnom káhirskom zmierení lídrov vládnucich frakcií aktivizmus 
ulice upadol a s ním takisto motivácia poháňajúca koordinované snahy o zjed-
notenie.  

                                                 
73 V januári 2011 zadržali členovia BZPA 15 príslušníkov Hamásu v Nábuluse a Jenine na 

Západnom brehu ako aj desiatky členov saláfistickej islamistickej skupiny Hizb al-Tahrir.  
V decembri toho istého roku bolo zatknutých 26 členov Hamásu a 5 členov PID. Podob-
ný scenár sa na Západnom brehu opakuje pravidelne. Viac viď v CRoT, 2012: 107. 

74 Ide jednak o chýbajúce ľudské kapacity v oblasti presadzovania práva a taktiež o nedosta-
tok moderných forenzných spôsobilostí orgánov činných v trestnom konaní. 

75 PA sa zameriava aj na boj proti financovaniu teroristických organizácií. V tejto oblasti sa 
angažujú Finančný kontrolný úrad, ktorý kontinuálne zvyšuje svoje kapacity, a Palestínsky 
menový úrad vykonávajúci bankový dohľad, vrátane auditov, v súlade s platnou legisla-
tívou v boji proti praniu špinavých peňazí, prijatou v roku 2007.  
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Rozdielne ideologické pozadie palestínskych teroristických organizácií 
nezohráva významnú úlohu v procese destabilizácie režimu. Odhliadnuc od 
svetonázoru – od islamského fundamentalizmu, cez nacionalizmus až po mar-
xizmus a maoizmus – zostávajú ich cieľe v princípe rovnaké. Otázka rivality 
a ideologického konfliktu medzi jednotlivými skupinami sa v prostredí jasnej 
dominancie Hamásu stáva bezpredmetná. Hnutie vládnuce v pásme Gazy pria-
mo zastrešuje, alebo je upovedomené o drvivej väčšine militantných aktivít, 
ku ktorým dochádza v tejto oblasti.  

Vzťah medzi stabilitou režimu Palestínskej autority a teroristickými aktivi-
tami radikálnych skupín je obojsmerný a obe premenné sa navzájom ovplyv-
ňujú. Na jednej strane, teroristické aktivity palestínskych militantných orga-
nizácií zohrávajú pomerne významnú úlohu, avšak nie sú hlavným faktorom 
podmieňujúcim destabilizáciu režimu Palestínskej autority. Oslabovaním po-
zície a dôveryhodnosti vedenia PA ovplyvňujú predovšetkým externý kontext, 
v ktorom dochádza k vyjednávaniam s Izraelom a medzinárodnými aktérmi. 
Posilňujú tiež pozície predstaviteľov krajnej pravice na oboch stranách, čím sa 
mierové rokovania značne komplikujú a strácajú verejnú podporu. Na druhej 
strane, dlhodobá politická kríza a existencia duálnej mocenskej štruktúry vy-
tvára predpoklady pre aktivitu teroristických skupín. Neefektívne vládne štruk-
túry neschopné kontrolovať celé územie Palestínskej autority, sú dôležitým fak-
torom v procese rozširovania fundamentalizmu naprieč oblasťou. V roku 2006 
stratil Fatah kontrolu nad pásmom Gazy na úkor Hamásu. Zatiaľ čo majú tero-
ristické aktivity na Západnom brehu klesajúcu tendenciu76, k ich akumulácii do-
chádza v pásme Gazy, ktorá nie je pod kontrolou bezpečnostných zložiek PA. 

4.5. Záver 

Palestínčania začali v roku 1987, od vypuknutia prvej intifády, útočiť na 
izraelské bezpečnostné zložky kameňmi a benzínovými bombami. Odvtedy 
zaznamenali ich teroristické taktiky značný progres. Po tridsiatich rokoch vy-
čerpania a uviaznutej diplomacie síce došlo k zdokonaleniu bojových pro-
striedkov a stratégií, no ukázalo sa, že terorizmus neponúkol žiadne riešenie. 
Pretrvanie OOP však z neho podľa Whitakera (2007) spravilo legitímne oslo-
bodenecké hnutie. 

                                                 
76 Od roku 1973 bol rok 2012 na Západnom brehu prvým, počas ktorého nebol na tomto 

území zabitý jediný izraelský vojak v dôsledku teroristického útoku. 
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Ideológie palestínskych teroristických organizácií majú spoločných niekoľ-
ko základných menovateľov, medzi ktoré patria ozbrojený odpor voči Izraelu, 
odmietanie dvojštátneho riešenia a sebaurčenie v podobe založenia palestín-
skeho štátu na území historickej Palestíny. Naopak, hlavný rozdiel medzi jed-
notlivými skupinami je v tom, či pri presadzovaní svojich cieľov používajú 
teokratickú doktrínu islamských radikálov, alebo kladú dôraz na sekulárne 
marxistické a nacionalistické hodnoty. Islamistické teroristické organizácie 
vplývajú na ľudí prostredníctvom náboženstva. Svoje militantné aktivity ospra-
vedlňujú ideou konfrontácie Západu s Východom, ktorej ústredným faktorom 
je konšpirácia proti islamskému náboženstvu a spôsobu života vo všeobecnosti. 

Významným faktorom ovplyvňujúcim ideologický kontext, v ktorom do-
chádzalo k radikalizácii obyvateľstva a z toho plynúcej postupnej aktivizácie 
teroristických organizácií, je izraelská vojenská prítomnosť na palestínskych 
územiach od roku 1967. Izraelská administratíva vládla v oblasti prostredníc-
tvom armádnych nariadení až do 90. rokov, keď sa s Organizáciou za oslobode-
nie Palestíny dohodla na založení Palestínskej autority. Tomuto telesu prenecha-
la časť samosprávnych kompetencií. Výkon niektorých dôležitých kompetencií 
si však Izrael ponechal dodnes. Izrael tak dlhodobo zohráva významnú úlohu 
v životoch Palestínčanov. Tento fakt má významný vplyv na postupnú aku-
muláciu a následnú expanziu extrémistických tendencií v Palestíne, keďže  
z frustrácie obyvateľstva ťažia radikálne militantné skupiny získavajúce sym-
patizantov z radov Palestínčanov. 

Dohody z Oslo obsahujú významné obmedzenia pôsobnosti palestínskych 
samosprávnych orgánov a ako také nekonštituujú PA ako štát, ale iba ako akýsi 
orgán verejnej správy. Palestínčania si túto skutočnosť uvedomujú, a preto pri 
kladení požiadaviek na štátnosť nevystupujú v mene PA, teda inštitúcie vyjed-
nanej s Izraelom, ale odkazujú na svoju históriu a Palestínsku deklaráciu nezá-
vislosti z roku 1988 (Brown, 2003). Sekulárni radikáli a islamskí fundamen-
talisti z rôznych teroristických skupín zachádzajú ešte ďalej, keď vo svojich 
ideológiách odmietajú mierovú koexistenciu s Izraelom, čím de facto volajú 
po jeho zničení. 

Najvýznamnejšou teroristickou skupinou pôsobiacou na palestínskych úze-
miach je Hamás. Jeho volebné víťazstvo z roku 2006 znamenalo významný 
prelom v histórii regiónu. Bezprecedentná verejná podpora hnutia de facto 
legitimizovala jeho aktivity a ideológiu. Po odmietnutí mocenských nárokov 
jeho predstaviteľov, zo strany skupiny Palestínčanov lojálnej Fatahu a medzi-
národných aktérov angažujúcich sa v oblasti, je Palestínska autorita de facto 
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rozdelená na dve regionálne samosprávy s paralelnými mocenskými štruktú-
rami. Hnutie islamského odporu vládne v pásme Gazy, kde má svoju operačnú 
základňu väčšina relevantných palestínskych teroristických skupín. Medziná-
rodné spoločenstvo naďalej oficiálne odmieta priame rokovania s Hamásom 
a za reprezentanta PA považuje vládu v Ramalláhu. V situácii, keď Izrael a jeho 
zahraniční spojenci odmietajú rokovať s teroristickou organizáciou, ktorá však 
dostala od Palestínčanov v slobodných voľbách mandát vládnuť, môže iba 
ťažko dôjsť k vnútornej konsolidácii politického režimu PA.  

Okrem Hamásu v oblasti operujú aj ďalšie teroristické skupiny, ktoré ich 
militantný potenciál predurčuje na to, aby svojimi aktivitami ovplyvňovali 
vývoj v Palestínskej autorite a blízkovýchodnom mierovom procese vo vše-
obecnosti. Patria medzi ne islamské fundamentalistické skupiny Palestínsky 
islamský džihád a Organizácia Abú Nidala, taktiež islamské nacionalistické 
Brigády mučeníkov al-Aqsá, a v neposlednom rade Ľudový front za oslobo-
denie Palestíny, Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo  
a Palestínsky oslobodenecký front – ľavicové, militantné skupiny, ktorých ideo-
lógiou je sekulárny arabský nacionalizmus kombinovaný s marxizmom-leniniz-
mom. 

Štátmi, ktoré v najväčšej miere podporujú palestínske teroristické organi-
zácie, sú Irán a Sýria. Môžeme sledovať dlhodobé vzťahy týchto islamských 
režimov s palestínskymi extrémistickými skupinami. Irán poskytuje teroris-
tickým skupinám hlavne zbraňový arzenál, financie a výcvik, zatiaľ čo Sýria 
okrem finančných zdrojov dlhodobo poskytuje ich vodcom a prominentným 
členom bezpečné exilové útočisko. Okrem spomínaných štátov sa na podpore 
palestínskych teroristických organizácií podieľa aj hnutie Hizballáh, a to predo-
všetkým vo forme dodávok zbraní a výbušnín, či poskytovaním výcviku ich 
členom a politickej podpory lídrom. 

Politické vedenie Palestínskej autority, na čele s prezidentom Mahmúdom 
Abbásom, je postavené pred dilemu medzi získaním domácej podpory prostred-
níctvom presadzovania rétoriky volajúcej po konfrontácii s Izraelom a získa-
ním nevyhnutnej medzinárodnej podpory zo strany Západu prostredníctvom 
spolupráce so židovským režimom. Spojenie týchto dvoch cieľov je iba ťažko 
dosiahnuteľné. Vedenie PA sa zatiaľ jednoznačne nerozhodlo ani pre jednu 
stratégiu a medzi Palestínčanmi pokračuje postupný nárast nespokojnosti. Vzni-
ká tak čoraz väčší priestor pre angažovanie sa radikálnych aktérov, vo forme 
teroristických skupín, snažiacich sa o vyvolanie ozbrojeného konfliktu. Mno-
hé z protestných aktivít, ktoré sa udiali v prvej polovici roku 2013 – od vy-
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hlásenia hladovky palestínskych väzňov až po demonštrácie proti vláde PA  
a izraelským osadníkom –, boli pokusmi o zaplnenie tohto priestoru a o na-
štartovanie stagnujúceho národného hnutia. Medzinárodní pozorovatelia sa 
domnievajú, že „neustále štrajky, znižujúca sa pracovná morálka ako aj dlh, 
ktorý PA uvalila na súkromný sektor, nasvedčujú tomu, že dlhodobá kríza 
kvázi-vládnych štruktúr oslabuje celý systém“ (ICG, 2013: ii). V PA tak do-
chádza k postupnému vyprázdňovaniu inštitúcií, ktoré neboli nikdy silné.  
V prostredí chýbajúcej jasne formulovanej stratégie existuje predpoklad ex-
panzie teroristických aktivít palestínskych radikálov. Pretrvávajúci status quo 
umožňuje extrémistom, aby tlačili vedenie PA ku konfrontácii s Izraelom. 
Tá by s veľkou pravdepodobnosťou neviedla k očakávaným cieľom pales-
tínskej politiky, na vrchole ktorých stojí konštituovanie vlastného nezávis-
lého štátu.77 

V posledných rokoch narastá naprieč palestínskou spoločnosťou zhoda  
o potrebe nájdenia nových spôsobov, akými možno čeliť izraelskej politike, 
ktoré by sa poučili zo zlyhania tých predošlých. Táto tendencia predstavuje 
príklon k orientácii na angažovanie sa veľkej časti populácie namiesto malých 
skupín angažujúcich sa v ozbrojených bojoch (Brown, 2013). Tomuto prúdu 
sa podarilo získať podporu od väčšiny existujúcich palestínskych hnutí (do-
konca aj od časti členov Hamásu).78 
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5. ČEČENSKO79 

Ivana Imreová 

Islamský terorizmus nie je záležitosťou iba arabských či moslimských kra-
jín, ale ovplyvňuje aj krajiny, ktoré sú nám geograficky aj kultúrne oveľa bliž-
šie. Jednou z takých krajín je Rusko, ktorého nepokojné severokaukazské 
republiky na čele s Čečenskom sa stali zdrojom nestability celého regiónu.  

Rozvoj rusko-čečenských vzťahov môžeme sledovať už od 18., a intenzív-
nejšie od 19. storočia, kedy sa ruská ríša snažila začleniť do seba kaukazské 
národy pre ich strategickú polohu, a získanie prístupu ku Kaspickému moru. 
V druhej polovici 19. storočia bolo územie dnešnej Čečenskej republiky spolu  
s inými severokaukazskými republikami začlenené do Ruskej ríše. So vznikom 
ZSSR vznikla na jeho území Čečenská, neskôr Čečensko-ingušská autonómna 
oblasť, ktorej obyvatelia však boli na konci druhej svetovej vojny vysídlení  
z Kaukazu do strednej Ázie a na Sibír kvôli obvineniam režimu z kolaborácie 
s nacistickým Nemeckom počas vojny. Návrat im bol umožnený až v roku 
1957. 

Po rozpade ZSSR v roku 1991 sa Čečensko odmietlo pridať k Ruskej fede-
rácii a novozvolený prezident, generál (ruskej armády) Džochar Dudajev vy-
hlásil v tom istom roku nezávislosť Čečenska. Rozhodnej reakcie zo strany 
Moskvy a prezidenta Jeľcina sa situácia na Kaukaze dočkala až v roku 1994, 
kedy sa začala prvá rusko-čečenská vojna. Tá si vyžiadala značné straty na 
životoch na oboch stranách a ruské vojská, zaskočené pretrvávajúcim odpo-
rom Čečenov a partizánskym spôsobom boja, boli po dvoch rokoch nútené sa 
stiahnuť. V roku 1996 bol podpísaný mier medzi Ruskom a Čečenskom, ga-
rantujúci kaukazskej republike faktickú nezávislosť80.  

                                                 
79 „Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy c ̌. APVV-0413-11“. 
80 V mierovej zmluve bolo dohodnuté, že sa riešenie otázky statusu Čečenska presunie 

na rok 2001. 
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Situácia v Čečensku po prvej rusko-čečenskej vojne bola veľmi nestabilná 
a stav faktickej nezávislosti Čečenskej republiky na čele s prezidentom Asla-
nom Maschadovom, sprevádzaný postupnou vnútornou destabilizáciou repub-
liky, rozkladom štátnej moci medzi klany, rastom vplyvu náboženských hnutí 
a hospodárskym úpadkom, trval tri roky. Po dosiahnutí faktickej nezávislosti 
od Ruska, podpisom Chasavjurtskej dohody, vládol v Čečensku silný proti-
ruský kurz, vrátane mediálnej kampane zameranej na „diskreditáciu ruského 
vplyvu na Severnom Kaukaze“ (Celder, 2012: 65). Okrem mediálnej kampane 
však na území Čečenska dochádzalo k majetkovým trestným činom, únosom 
a vraždám predstaviteľov federálnych orgánov v Čečensku a situácia prerástla 
až k etnickému násiliu namierenému proti ruskému obyvateľstvu žijúcemu  
v Čečensku (tamtiež). 

V roku 1999 sa začala druhá rusko-čečenská vojna. Jej spúšťačom sa stal 
vstup čečenských jednotiek pod velením Šamiľa Basajeva do susediaceho Da-
gestanu s cieľom podpory (islamských) separatistických hnutí. Bezprostred-
ným dôvodom invázie ruských síl do Čečenska boli bombové atentáty na 
obytné domy v Moskve, pri ktorých zomrelo viac ako tristo ľudí, a z ktorých 
Moskva obvinila čečenských teroristov81. Paradigma druhej rusko-čečenskej 
vojny sa však od prvej vojny zmenila. Novovymenovaný predseda ruskej 
vlády a neskorší prezident Vladimír Putin začal s podporou väčšiny ruského 
obyvateľstva novú vojenskú akciu proti Čečensku, prezentovanú ako boj s te-
rorizmom. Podľa prezidenta Putina teda nešlo o vnútorný konflikt, ale o pro-
titeroristickú akciu, čo v praxi znamená, že sa na konanie ozbrojených strán 
nevzťahovali záväzky vyplývajúce zo Ženevských konvencií, ani medzinárod-
né záväzky pre domáci ozbrojený konflikt (Gilligan, 2010: 124). V Čečensku 
dochádzalo k častému násiliu na civilistoch, k nediskriminatívnemu bombar-
dovaniu miest a dedín a k etnickým čistkám (Gilligan, 2010: 37−52).  

Zo strany čečenského odporu taktiež došlo k ideologickej zmene a oproti 
prvej vojne, ktorá bola prezentovaná predovšetkým ako národooslobodzovací 
konflikt, bola druhá vojna rámcovaná ako náboženský konflikt, najmä kvôli 
vplyvu radikálnych islamistických síl s prepojením na skupiny zo Stredného 
východu (Cornell – Starr, 2006: 33). Druhá rusko-čečenská vojna priniesla 
zrušenie akejkoľvek nezávislosti Čečenska od Ruska, ale zároveň aj začiatok 

                                                 
81 Hoci medzi zadržanými nebol ani jeden etnický Čečen (Sperling, 2003: 241–242) 

a stále ostáva „veľa otázok ohľadom možného zapojenia FSB (Ruská tajná služba, 
pozn. autorky) do tejto udalosti“ (Guilligan, 2010: 31). 
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radikalizácie časti separatistických síl a export radikálnych islamistických myš-
lienok do susedných republík (Baran − Starr − Cornell, 2006: 16−17). Vodcovia 
čečenského odporu sa v priebehu bojov väčšinou stiahli do okolitých republík 
a separatistické tendencie v čečenskej spoločnosti pretrvávajú dodnes, hoci  
s tým rozdielom, že boli pod hlavičkou radikálneho islamizmu, ktorý tieto sku-
piny prijali, exportované aj do okolitých federálnych republík.  

Prvá časť tejto kapitoly ponúka charakteristiku režimu, a to ako ruského, 
tak aj čečenského. Jej cieľom je objasniť kontext konania aktérov v tomto 
konflikte, ktorými sú predovšetkým ruská vláda a čečenskí povstalci. Druhá 
časť sa zameriava na čečenskú stranu konfliktu a prináša analýzu motivácií 
čečenských radikálnych skupín a jednotlivcov v nich pôsobiacich. Tretia časť 
kapitoly je venovaná terorizmu ako komplexnému politickému fenoménu  
a prináša charakteristiku najvýznamnejších radikálnych skupín pôsobiacich 
v Čečensku, ich organizácie a taktík. Štvrtá a posledná časť analyzuje odpoveď 
Moskvy na hrozby vyplývajúce z pôsobenia islamských radikálnych skupín na 
území Ruska, a venuje sa tiež vplyvu týchto skupín na stabilitu režimu a jeho 
vnútornú a zahraničnú politiku. 

5.1. Charakteristika režimu 

Súčasný režim v Ruskej federácii sa tradične zaraďuje medzi autoritárske, 
nedemokratické režimy (Sakwa, 2011: 518). Po páde Sovietskeho zväzu tu na 
rozdiel od krajín strednej a východnej Európy, alebo pobaltských krajín nena-
sledovala demokratizácia, ale postupné upevňovanie moci a jej centralizácia 
v rukách prezidenta. Po počiatočných bojoch medzi prezidentom a legislatív-
nou mocou v Dume môžeme výsledný inštitucionálny dizajn charakterizovať 
ako super-prezidentský systém (Sakwa, 2011: 519, Kumar, 2008: 98) na zdô-
raznenie rozsiahlych právomocí, ktoré v ňom prezident má. Medzi najdôleži-
tejšie a najvýraznejšie práva ruského prezidenta patrí právomoc rozpustiť par-
lament, právo vydávať dekréty, ktoré parlament nemôže zmeniť alebo zrušiť, 
a navrhovať premiéra, ktorého môže parlament odmietnuť iba ak tak urobí 
trikrát po sebe. Oproti tomu parlament prezidenta prakticky nemôže odvolať 
alebo začať vyšetrovať jeho konanie.  

Ruský systém sa približuje aj k modelu režimov s dominantnou stranou, 
ktoré sú charakteristické tým, že líder krajiny vládne prostredníctvom jednej, 
režimu naklonenej politickej strany. V Rusku je takouto stranou strana Jed-
notné Rusko. Strana Jednotné Rusko vznikla až počas prvej vlády Vladimíra 
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Putina spojením viacerých malých strán proti najsilnejšej Komunistickej strane 
Ruskej federácie. Vznik a upevnenie postavenia Jednotného Ruska umožnili 
až rozsiahle reformy, zahŕňajúce štátne financovanie politických strán, zvý-
šenie kvóra pre vstup do parlamentu, zákaz spájania strán do predvolebných 
koalícií či potreba zastúpenia strany aspoň v polovici všetkých regiónov Ruska 
(Kumar, 2008: 96). Ku koncu Putinovho prvého funkčného obdobia strana 
Jednotné Rusko už dominovala straníckemu systému, mala väčšinové zastú-
penie v parlamente a taktiež zastúpenie vo všetkých regiónoch (Remington, 
2008: 502).  

Vznik Jednotného Ruska bol dôležitý pre upevnenie moci prezidenta v kra-
jine. Dominantná politická strana v režimoch dominantnej strany zohráva 
dôležitú úlohu najmä vo vzťahu medzi lídrom a súčasnými alebo budúcimi 
politickými elitami. Nečlenstvo v tejto strane je veľkou a častokrát výraznou 
prekážkou jednotlivca pri vstupe do politiky. V ruských podmienkach to zna-
menalo, že v roku 2006 bolo členmi strany až 69 z 89 regionálnych predstavi-
teľov (Kumar, 2008: 97). Prostredníctvom strany si teda prezident upevnil svo-
ju moc nad poslancami v parlamente, ale aj nad regionálnymi predstaviteľmi. 
Podľa Remingtona a Reutera (2008: 519) je vplyv a úspech strany Jednotné 
Rusko ako nástroja na kontrolu a kooptáciu elít dokonca najbadateľnejší práve 
v regiónoch.  

Centrálna vláda v Moskve a najmä prezident sa však pri dohliadaní na po-
litiky jednotlivých regiónov nemusia spoliehať iba na zástupcov vládnej strany. 
Strana je síce silným, ale nie jediným nástrojom na dosádzanie kádrov na dôle-
žité miesta v regiónoch. Od roku 2006 má totiž prezident výhradnú právomoc 
menovať gubernátorov, najvyšších štátnych úradníkov a predstaviteľov fede-
rálnej moci v jednotlivých regiónoch, ktorých následne schvaľujú regionálne 
parlamenty. Do roku 2006 boli títo predstavitelia na základe rozhodnutia Puti-
novho predchodcu, Borisa Jeľcina, priamo volení v regiónoch, v ktorých kan-
didovali, a zároveň im boli udelené rozsiahle právomoci pri správe regiónov82. 
Tento prístup však mal viacero nevýhod: jednotliví gubernátori sa často sna-
žili maximalizovať svoj zisk, prípadne zisk svojho regiónu, s cieľom znovu-
zvolenia, na úkor celku (Kumar, 2008: 94−95), kandidáti na gubernátora sa 

                                                 
82 Rozsah týchto právomocí bol vo všetkých regiónoch rovnaký, iba etnické republiky mali 

niektoré právomoci naviac. Gubernátori mohli rozhodovať o inštitucionálnej štruktúre vo 
svojich regiónoch, mali vplyv na personálne obsadenie štátnych inštitúcií v regióne (sú-
dy, polícia) a vykonávali aj dohľad a priamo riadili privatizáciu malých a v etnických 
republikách aj veľkých štátnych podnikov (Sharaputdinova, 2009: 678). 
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pri kampani spoliehali na podporu rôznych regionálnych aktérov, finančných 
a politických záujmov, ktoré potom počas svojho mandátu zohľadňovali (Sha-
raputdinova, 2009: 675), a nebola možná účinná kontrola efektivity vládnutia 
kvôli minimálnym právomociam federálnej vlády. Podľa niektorých analytikov 
aj politikov dokonca začal ohrozovať aj samotnú územnú celistvosť Ruska 
(Kumar, 2008: 94, Sharaputdinova, 2009: 679). Preto bolo potrebné posilniť 
ich kontrolu. 

Na zlepšenie dohľadu Moskvy nad výkonom moci v regiónoch slúžilo ok-
rem penetrácie strany a priameho menovania gubernátorov prezidentom aj ďal-
šie opatrenie a inštitucionálna zmena – zavedenie strednej regionálnej úrovne 
v podobe siedmych federálnych okresov, tzv. okruhov, ktoré spravujú ľudia 
blízki vláde a priamo prezidentovi, a ktorí dozerajú na efektivitu vykonávania 
štátnej moci v regiónoch (Sharaputdinova, 2009: 679–680) a zároveň znižu-
jú informačnú asymetriu medzi gubernátormi, resp. regionálnymi politikmi  
a centrálnou vládou. Tieto nové samosprávne útvary pôsobia od roku 2010 
a fungujú ako medzistupeň medzi prezidentom a gubernátormi. Čečenská re-
publika je spolu so susediacou Dagestanskou republikou, Ingušskou repub-
likou a inými republikami oblasti súčasťou Severokaukazského federálneho 
okruhu.  

Re-centralizácia štátnej moci a dohľadu nad regiónmi bola z pohľadu Mosk-
vy úspešná v tom, že obnovila kontrolu nad vykonávaním moci v regiónoch  
a posilnila dosah prezidenta na gubernátorov. Na druhej strane však podľa Bo-
risa Berezovského (2005: 60), jedného z kritikov Putinových politík, bolo prá-
ve postupné oslabovanie moci regionálnych vlád v prospech centrálnej vlády 
jednou z hlavných príčin radikalizácie odporu čečenských hnutí voči Moskve. 

Ľudské práva a medzinárodná kritika 

Prvé dve funkčné obdobia Vladimíra Putina na poste prezidenta Ruskej fe-
derácie sa stretávajú so zmiešanými hodnoteniami. Na jednej strane ich spre-
vádzali inštitucionálna stabilita, vysoký hospodársky rast, zvýšenie životnej 
úrovne obyvateľstva a obnovenie sebadôvery štátu, na druhej strane priniesli 
aj spomínanú centralizáciu moci, obmedzenie multipartizmu, potláčanie poli-
tickej opozície a zvýšenie štátnej kontroly médií a obmedzovanie ich nezávis-
losti (Kumar, 2008: 89–90).  

S hospodárskym rozvojom neprišiel aj rozvoj ľudských a občianskych práv. 
Ruská federácia (RF) je pravidelne kritizovaná medzinárodnými ľudskopráv-
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nymi organizáciami za stav ochrany ľudských a občianskych práv, a to nie len 
v nestabilných regiónoch, ako je napríklad severný Kaukaz. Napríklad orga-
nizácia Freedomhouse, ktorá hodnotí úroveň demokracie83, udeľuje RF už viac 
ako 10 rokov hodnotenie „neslobodný“. Kritizuje najmä nízku úroveň občian-
skych a ešte vo väčšej miere politických práv.  

Moskva je však ešte vo väčšej miere terčom kritiky kvôli úrovne slobody 
médií. Rusko bolo v roku 2003 na zozname sledovaných krajín organizáciou 
International Press Institute kvôli „nebezpečenstvu zvyšovania represie“ (Bec-
ker, 2003: 139), roky patrí ku krajinám s najvyšším počtom vrážd novinárov 
(International Press Institute) a v ročných hodnoteniach slobody tlače organi-
zácie Reportéri bez hraníc sa od roku 2000 pohybuje okolo 140. miesta (zo 
173 sledovaných krajín). Režim však neobmedzuje slobodu médií vo všetkých 
otázkach, ale „iba“ v tých, ktoré sú pre zotrvanie režimu dôležité (Becker, 2003: 
157), ako sú napríklad voľby, alebo aj otázka Čečenska. Práve na tejto otázke 
sa podľa viacerých analytikov (Becker, 2003: 157, Sperling, 2003: 242, Shla-
pentokh, 2003: 74, Cornell – Starr, 2006: 59) podarilo režimu zabezpečiť také 
informovanie obyvateľstva o tejto otázke, ktoré zodpovedalo jeho predstavám, 
keď mali reportéri a médiá „zakázané komunikovať s predstaviteľmi čečen-
ských rebelov“ pod hrozbou trestného stíhania za porušenie Ruského zákona 
o boji proti terorizmu (Sperling, 2003: 242). Naklonením si verejnej mienky 
na svoju stranu a získaním verejnej podpory na intervenciu do Čečenska získala 
Moskva od občanov „odobrenie“ začatia druhej rusko-čečenskej vojny. 

Nová identita štátnosti a separatizmus 

Prípadné odtrhnutie sa Čečenska od Ruska je pre Moskvu neprípustné z via-
cerých dôvodov. Prvým je ohrozenie teritoriálnej integrity ale nie iba stratou 
Čečenska, ale minimálne v rovnakej miere aj jej potenciálne ohrozenie vytvo-
rením precedensu pre separatistické myšlienky v iných (nielen) kaukazských 
republikách, ktoré sú v súčasnosti súčasťou Ruskej federácie. 

Druhou implikáciou odtrhnutia Čečenska pre Rusko by bola strata strate-
gicky dôležitého územia. Nezávislosťou Čečenska by Rusko stratilo časť hra-
nice s Gruzínskom a Dagestanskou republikou, prostredníctvom ktorej má 
Rusko prístup ku Kaspickému moru bohatému na ložiská nerastných surovín. 
Navyše je územie Čečenska dôležité pre tranzit ropy na západ a predstavuje 

                                                 
83 Hodnotením Slobodný / Čiastočne slobodný / Neslobodný. 
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dôležitý dopravný uzol pre spojenie Ruska s Azerbajdžanom (Bhattacharji, 
2010). Okrem možného vytvorenia precedensu a straty strategicky dôležitého 
územia mohlo byť pre Rusko odtrhnutie Čečenska neprijateľné aj pre roz-
siahle zásoby nerastných surovín, ktoré sa tu nachádzajú (ropa, zemný plyn, 
síra).  

Tieto „materiálne“ dôvody však nie sú jedinými, ktorými môžeme vysvet-
liť postoj a konanie Ruska voči Čečensku. Rusko-čečenský konflikt môžeme 
vnímať aj prostredníctvom snahy o zachovanie si tváre. Rusko ako najväčší  
a najvplyvnejší nástupnícky štát ZSSR má v porovnaní s predchádzajúcim 
štátnym zriadením výrazne menšie územie84, o polovicu menej obyvateľov85, 
a Rusi ako dominantný národ v ZSSR stratili jeho rozpadom aj niektoré stra-
tegicky výhodné územia86, priemyselne a poľnohospodársky relatívne vyspelú 
Ukrajinu a na nerastné suroviny a energetické zdroje bohaté územia v strednej 
Ázii (Novotný, 2009: 145–146). Situácia na začiatku 90. rokov 20. storočia 
nebola pre Ruskú federáciu priaznivá. Snaha o rýchly prechod na trhové hos-
podárstvo priniesla devalváciu meny, stratu väčšiny úspor obyvateľov, dras-
tický pokles ich životnej úrovne a spolu s „piratizáciou“87 štátneho majetku  
a vytvorením novej vrstvy oligarchov aj nárast sociálnych nerovností. Nespo-
kojnosť s pomermi v Rusku medzi obyvateľstvom prudko rástla. 

Hospodárske a sociálne problémy a s nimi spojená nedôvera obyvateľov  
v nové politické zriadenie však neboli jedinými problémami, s ktorými sa novo 
vzniknutý štát musel po páde Sovietskeho zväzu vysporiadať. Tak ako v iných 
post-sovietskych krajinách, bolo aj v Ruskej federácii dôležité nájdenie novej 
nesovietskej identity štátu a novej definície občianstva, čo bola a aj je v mul-
tietnickom štáte zložitá otázka (Sakwa, 2011: 519, Sperling, 2003: 239). Pád 
Sovietskeho zväzu, alebo podľa prezidenta Putina „najväčšia geopolitická kata-
strofa 20. storočia“, znamenal aj rozpad starých identít založených na bývalom 
štátnom zriadení, a potrebu nanovo uchopiť to, čo je „ruské“ a určiť identitu, 
na základe ktorej sa môže novovzniknutý, veľmi heterogénny štát konsolido-
vať.  

                                                 
84 Hoci je Ruská federácia stále rozlohou najväčším štátom na svete. 
85 Obyvateľstvo Ruskej federácie tvorí približne 150 miliónov, kým ZSSR mal približne 300 mi-

liónov obyvateľov. 
86 Napríklad prístavy v Baltskom mori v Talline a v Rige, kde more nezamŕza, výsadné posta-

venie na Čiernom mori. 
87 Ako sa v niektorých zdrojoch nazýva proces privatizácie štátneho majetku v Rusku začiat-

kom 90. rokov 20. storočia. Napr. Sakwa, 2011: 521. 
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Nie všetky časti novej Ruskej federácie však mali snahu a vôľu túto spo-
ločnú identitu nájsť a hlavne zotrvať v spoločnom štáte. Tieto separatistické 
tendencie najmä republík severného Kaukazu ohrozovali nielen vytvorenie 
národnej identity, ale aj územnú celistvosť krajiny, čo bolo a je pre vládnuce 
elity neprijateľné. Zároveň však, celkom paradoxne, čečenskí separatisti a vojny 
v Čečensku (najmä druhá z nich) ponúkli týmto elitám novú identitu, založenú 
na armáde a vojenskej sile štátu. Armáda, resp. „militantný patriotizmus“ a jej 
úspechy boli podľa Sperling (2003: 240–241) v kontexte odhaľovania praktík 
komunistickej strany a tajnej polície jediným „dedičstvom“ predchádzajúceho 
režimu, na ktoré mohli byť obyvatelia hrdí, a ktoré mohlo byť tým spojivom, 
ktoré politické elity od vzniku Ruskej federácie hľadali, a odpoveďou štátu na 
kolabujúce hospodárstvo.  

Politický režim Čečenska 

Po dvoch otvorených vojnách a snahách o normalizáciu sa situácia v Če-
čensku stabilizovala a nedochádza už k otvoreným ozbrojeným konfliktom 
medzi ruskou a čečenskou stranou. Ruskej vláde a prezidentovi Putinovi sa 
po druhej vojne podarilo situáciu v nepokojnej kaukazskej republike stabili-
zovať najmä prostredníctvom politiky čečenizácie. Čečenizácia konfliktu spo-
čívala v snahe o rozbitie odporu zvnútra (Gilligan, 2010: 84). Taktiež, dlhodobá 
prítomnosť ruských ozbrojených síl na území Čečenska bola predmetom do-
mácej a najmä zahraničnej kritiky a prezident sa preto rozhodol zveriť vládu 
Čečenom lojálnym voči Moskve. Prvým povojnovým prezidentom sa stal  
v roku 200388 Ahmed Kadyrov, čečenský mufti89, ktorý za prvej vojny bojoval 
proti Rusom, avšak aj kvôli odporu voči prevládajúcim radikálnym islamis-
tickým tendenciám vo vnútri hnutia zmenil strany a počas druhej vojny bojoval 
za moskovskú stranu. Nový prezident mal za úlohu vysporiadať sa s vnútorným 
odporom voči ruským silám a situáciu v Čečensku čo najviac stabilizovať. 
Jeho syn a neskorší prezident, Ramzan Kadyrov, sa stal veliteľom prezidento-
vej ochranky a súkromných polovojenských jednotiek vytvorených na zabez-
pečenie moci Kadyrovcov (resp. ich klanu) v krajine. Po vražde Ahmeda Ka-
dyrova v roku 2004 sa jeho syn stal premiérom, a hoci prezidentom bol bývalý 

                                                 
88 Po vymenovaní prezidentom Putinom a po referende, o ktorého slobode sa OECD vyslo-

vila znepokojenie vzhľadom na vylúčenie opozičných hnutí a údajné zastrašovanie oby-
vateľov (najmä v utečeneckých táboroch) ruskými silami. 

89 Jeden z náboženských lídrov v krajine. 
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minister vnútra, Alu Alchanov, skutočnú moc v krajine mal v rukách už vtedy 
Ramzan Kadyrov (Cornell – Starr, 2006: 33). Prezidentom Čečenska sa stal  
v roku 2007. 

Stabilizácia bezpečnostnej situácie v Čečensku, ku ktorej po druhej rusko-
čečenskej vojne došlo, bola dosiahnutá kontroverznými praktikami, za ktoré 
sa prezident Putin i obaja prezidenti Kadyrovci stali cieľmi medzinárodnej 
kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácií90. Veľkú zásluhu na stabilizácii 
mali okrem federálnych špeciálnych bezpečnostných síl aj s nimi spolupracu-
júce súkromné polovojenské jednotky Ramzana Kadyrova, zvané „Kadyrov-
ci“ (Gilligan, 2010: 84), ktoré vytvoril počas obdobia výkonu funkcie prezi-
denta svojho otca a po svojom nástupe do prezidentského kresla ich integro-
val do ministerstva vnútra a obrany, čím získal plnú kontrolu nad silovými re-
zortmi.  

Cieľom stabilizačnej politiky Ahmeda aj Ramzana Kadyrovcov sa stali 
nielen samotní povstalci, ktorí sa ukrývali v horách, ale aj ich rodiny doma. 
V niektorých prípadoch boli rodičia povstalcov nútení v televízií „prehovárať“ 
svojich synov aby sa vzdali (Gilligan, 2010: 86), bežnejším nástrojom ako ší-
riť strach medzi povstalcami a obyvateľmi však boli únosy. A to ako únosy 
príbuzných91, tak aj bežných obyvateľov a ich následné vypočúvanie a nezried-
ka aj mučenie so snahou získať informácie o povstalcoch (tamtiež). Politika 
vlády v Čečensku nastolila atmosféru strachu, donášania, nedôvery medzi oby-
vateľstvom (Gilligan, 2010: 88), čo bolo v súlade s konceptom politiky čeče-
nizácie ako nástroja na rozbitie čečenského odporu zvnútra, keď proti čečen-
ským povstalcom už nestáli ruské vládne sily, ale čečenské vládne sily s ruskou 
pomocou. 

Ďalšou iniciatívou Ramzana Kadyrova bolo vyhlásenie amnestie pre pov-
stalcov. Jej podmienkou ale bolo, že povstalci sa po svojom priznaní museli 
pridať k jednotkám Kadyrovej ochranky a bojovať proti svojim bývalým spo-

                                                 
90 Medzi najnovšie patria napr. kampaň organizácie Reportéri bez hraníc pri príležitosti 

Olympijských hier v Soči v roku 2014, ktorou sa jej organizátori snažili zvýšiť pove-
domie medzinárodnej verejnosti o stave a porušovaní ľudských práv v Ruskej federá-
cii. 

91 Známym je prípad Magomeda Chambijeva, vodcu časti čečenských povstalcov a minis-
tra obrany čečenskej republiky Ičkéria, ktorému pro-vládne sily uniesli počas dvoch dní 
40 rodinných príslušníkov z rôznych častí Čečenska, aby sa hneď a „dobrovoľne“ vzdal. 
Taktiež bývalému prezidentovi Aslanovi Maschadovovi uniesli ôsmich rodinných prí-
slušníkov, ktorí boli napokon prepustení až tri mesiace po Maschadovovej smrti (Gilli-
gan: 2010: 87). 
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lubojovníkom, podľa princípu „Ja viem, čo si robil, a stačí škrtnúť a budeš se-
dieť, až sčernieš. Buď pôjdeš sedieť, alebo budeš slúžiť a oficiálne to volajme 
amnestia“ (Celder, 2012: 138). 

Stabilizácia bezpečnostnej situácie priniesla Čečenskej vláde značnú finanč-
nú pomoc od Moskvy. V auguste 2004 bol v Moskve prijatý plán na rozvojový 
program Čečenska, ktorý počíta s každoročnými federálnymi dotáciami pre 
túto republiku vo výške 6 miliárd rubľov. (Lynch, 2005: 146) Relatívne zložitý 
mechanizmus prerozdeľovania federálnych prostriedkov určených na obnovu 
Čečenska, ktorý zahŕňa federálnu vládu a ministerstvá, čečenskú vládu a pre-
zidentovu kanceláriu, a regionálne aj federálne kontrolné mechanizmy, však 
nedokáže zabrániť neefektívnemu využívaniu týchto zdrojov (Celder, 2012: 
177). 

Čečenská republika Ičkéria a Kaukazský emirát 

Okrem oficiálnej vlády Ramzana Kadyrova existuje aj neuznaná exilová 
vláda Čečenskej republiky Ičkéria92 bývalého medzivojnového prezidenta 
Aslana Maschadova93, ktorý zastával funkciu prezidenta Čečenskej republiky 
Ičkéria, a Ahmeda Zakajeva, ktorý zastával post ministra zahraničných vecí. 
Súčasným prezidentom je Doku Umarov, súčasný vodca severokaukazských 
islamistických povstalcov, ktorý Čečenskú republiku Ičkériu zrušil a 31. 10. 
2007 vyhlásil Kaukazský emirát – islamský štát založený na šari`i, ktorý sa 
podľa predstáv Umarova bude rozširovať na ďalšie kaukazské republiky Rus-
kej federácie (Souleimanov, 2011: 161). Na čele Kaukazského emirátu stojí 
Emir, vodca moslimov v severnom Kaukaze. Túto funkciu zastáva sám Umarov. 
Veľká časť podporovateľov Čečenskej republiky Ičkéria a členov exilovej vlá-
dy tento krok odmietla a Ahmed Zakajev, žijúci v exile vo Veľkej Británii sa 
po ňom vyhlásil za premiéra Čečenskej republiky Ičkéria. 

Dá sa povedať, že vyhlásením Kaukazského emirátu sa zavŕšil rozkol medzi 
nacionalistickými separatistami, vedenými v súčasnosti Ahmedom Zakajevom, 
a islamistickými separatistami, vedenými v súčasnosti Doku Umarovom, vod-
com čečenských radikálnych povstalcov. Boris Berezovský (2003: 79), bývalý 
hlavný vyjednávač Ruskej federácie s čečenskými separatistami, označuje prvú 

                                                 
92 Čečenská republika Ičkéria bol oficiálny názov čečenského štátu v období medzi dvoma 

rusko-čečenskými vojnami. 
93 Hrdina z prvej rusko-čečenskej vojny, ktorý bojoval v protiruskom odpore aj v druhej 

vojne od roku 1999. Zabitý bol v roku 2005.  
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skupinu za čečenských separatistov, ktorých úsilie je do určitej miery pocho-
piteľné94 a druhú skupinu za čečenských teroristov. Ruské sily však medzi 
týmito dvomi skupinami nerozlišujú a tým, že likvidujú predstaviteľov umier-
nenej opozície, otvárajú priestor pre radikálnu opozíciu, ktorej nechávajú celý 
priestor odporu voči Moskve (Baran – Cornell – Starr, 2006: 42). 

Islamizácia a radikalizácia hnutia odporu 

Islam nie je v regióne severného Kaukazu, a ani v Čečensku novým feno-
ménom, jeho obyvatelia vyznávajú toto náboženstvo už stáročia. Časť šarí’e, 
islamského práva bola dokonca začlenená do právneho systému medzivojno-
vej Čečenskej republiky už v roku 1999, keď bol umiernený prezident Aslan 
Maschadov donútený pod tlakom rastúceho vplyvu náboženských a radikál-
nych hnutí v krajine uzákoniť povinnosť žien zahaľovať si vlasy a verejná 
debata bola aj o uzákonení segregácie žien a mužov v autobusoch (Gilligan, 
2010: 33). 

Radikalizácia hnutia odporu, v zmysle islamskej radikalizácie, prebiehala 
prostredníctvom externých vplyvov, konkrétne cez zahraničných islamských 
radikálov, ktorí čečenskému hnutiu pomáhali. V Čečensku a v krajinách sever-
ného Kaukazu bol tradične prevládajúcou vetvou islamu súfizmus, mystická 
vetva islamu. Salafizmus a wahhábizmus je so súfizmom v priamom rozpore. 
Súfizmus je založený na vnútornej viere jednotlivca, na osobnom spojení s Bo-
hom, a je viac tolerantnejší voči iným vieram a ich praktizovaniu ako je tra-
dičný sunnitský islam. Súfizmus taktiež zahŕňa uctievanie svätcov, čo je pravde-
podobne jednou z hlavných príčin jeho nekompatibility so salafizmom, podľa 
ktorého sú praktiky a rituály súfizmu kacírske (Wiktorowicz, 2001: 21).  

Zahraniční islamskí radikáli priniesli do Čečenska salafistické učenie, ktoré 
domáci nazývajú wahhábizmom. Wahhábizmus je jednou z foriem salafistic-
kého učenia a rozdiel medzi wahhábizmom a salafizmom je v tomto prípade 
nepodstatný. Salafizmus a wahhábizmus výslovne zakazuje uctievanie človeka 
(Cordesman, 2002: 51), alebo čohokoľvek iného (napr. posvätné texty), okrem 
Boha, a súfizmis považuje za jednu zo siekt islamu, ktoré sa odklonili od pra-
vého učenia. Príchod a pôsobenie radikálnych islamistických ideológov, ako 
bol napríklad Ibn Al-Khattab, a spolu s nimi aj salafizmu do Čečenska, zname-

                                                 
94 Hoci ako Berezovský sám uvádza, on sám si myslí, že oddelenie Čečenska od Ruska by 

nakoniec viedlo ku kolapsu Ruskej federácie a preto bol proti celkovej nezávislosti Če-
čenska. 
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nal príchod „priamo protichodného“ chápania islamu, čo podnecovalo napätie 
medzi týmito dvoma chápaniami islamu (Wiktoroyicz, 2001: 25). 

O preniknutie myšlienok radikálneho islamského myslenia a neskôr aj dži-
hádizmu sa spomedzi zahraničných ideológov zasadil najmä Ibn al-Khattab95, 
ktorý pre svoj radikálny salafizmus získal vodcu čečenských povstalcov, Ša-
miľa Basajeva. Al-Khattab96, pôvodom zo Saudskej Arábie, ktorý pred tým, 
ako sa dostal do Čečenska, bojoval v Afganistane, Tadžikistane, Iraku a v Bos-
ne, je pokladaný za hlavné spojenie medzi čečenskými separatistami a medzi-
národnými džihádistickými organizáciami, vrátane al-Káidy (Baran – Cornell 
– Starr, 2006: 30, Kurz-Bartles, 2007: 539), ktorá hnutiu poskytovala a prav-
depodobne aj naďalej poskytuje finančnú a vojenskú pomoc. Predpokladá sa, 
že čečenskí separatisti spočiatku islamský radikalizmus iba „tolerovali“ a čer-
pali vďaka nemu finančné a ľudské zdroje a k naozajstnému prijatiu ideológie 
radikálneho salafizmu došlo až neskôr, najmä počas druhej rusko-čečenskej 
vojny (Kurz-Bartles, 2007: 536). 

Hoci sa islamistickí radikáli zúčastňovali už na prvej rusko-čečenskej vojne 
a v hnutí pôsobili aj v medzivojnovom období, až počas druhej vojny čečenský 
odpor zaznamenal rýchly a masívny prísun bojovníkov zo zahraničia, prevažne 
z arabských krajín, ktorí prijali salafizmus, čo malo tiež vplyv na to, že sa z ra-
dikálneho salafizmu stala prevládajúca ideológia hnutia (Wiktorowicz, 2001: 
25). Jedným z prejavov tohto stavu bolo čoraz častejšie odvolávanie sa pred-
staviteľov hnutia na Korán, využívanie arabského písma na vlajkách, ale aj 
samotné vytvorenie Emirátu (Souleimanov, 2011: 163). 

Druhým z dôsledkov prijatia salafistického radikálneho učenia čečenský-
mi radikálmi, ktorý má ešte dôležitejšie následky je, že podľa slov súčasného 
veliteľa čečenských síl a emira Kaukazského emirátu Doku Umarova, sa če-
čenský konflikt, resp. konflikt v severnom Kaukaze, keďže už dávno pre-
siahol hranice Čečenska, stal „integrálnou súčasťou celosvetového džihádu“ 
(Souleimanov, 2011: 163). Tým, že čečenské hnutie bolo „integrované do ce-
losvetového medzinárodného džihádistického hnutia“ (Dannreuther, 2010: 109), 
môžeme považovať islamistickú radikalizáciu čečenského hnutia odporu za 

                                                 
95 Celým menom Samer bin Saleh bin Abdallah al-Sweleim, neskorší emir v Kaukazskom 

emiráte. 
96 Al-Khattab pôsobil prevažne v Dagestane, kde podporoval lokálne salafistické hnutia. 

V roku 1999 spolu so Šamiľom Basajevom zaútočil s čečenskými silami na Dagestan 
s cieľom vytvoriť jednotný islamský štát, čo bolo jednou z bezprostredných príčin vy-
puknutia druhej rusko-čečenskej vojny. 
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ukončenú. Salafizmus je jedným z najrýchlejšie rastúcich islamských hnutí 
(Wiktorowicz, 2001: 19) a jeho učenie hlása napríklad aj egyptské Moslimské 
bratstvo. 

Salafizmus je charakterizovaný ako striktne ortodoxná sunnitská vetva isla-
mu alebo islamské náboženské hnutie. Základom ako wahhábizmu, tak aj sala-
fizmu je snaha o očistenie islamu od všetkého nového, od nečistôt, ktoré sa 
naňho „nalepili“ v priebehu storočí. Wahhábizmus aj salafizmus nabádajú  
k návratu k predkom, preto aj ich označenie „nasledovatelia praotcov islamu“. 
Tento návrat znamená návrat k čistej viere islamu v takej forme, v akej exis-
toval na svojom začiatku. Základom islamu má podľa salafistického učenia 
byť Korán a sunna prorokova, na základe ktorých sa majú veriaci vo svojom 
živote riadiť a rozhodovať (Wiktorowicz, 2001: 20). Ide o striktné držanie sa 
nielen písma, ale aj tradícií a spôsobu života proroka Mohameda a jeho gene-
rácie, teda generácie, ktorá praktizovala čistú vieru. Wahhábizmus hlása ná-
vrat k týmto prvým generáciám, ich spôsobu chápania a vykladania Koránu, 
spôsobu života, morálke, a k nábožnosti Mohamedovej generácie a dvoch na-
sledujúcich generácií, pretože islam v tejto dobe a v tejto podobe bol čistý  
a pravý. Viera v tomto období bola v ich poňatí čistá, nepoškvrnená moder-
nými prvkami, a keďže boli tieto tri generácie generáciami najväčších úspe-
chov islamu, odklonom od čistej viery salafisti a wahhábisti vysvetľujú aj 
úpadok islamu v modernej dobe a moderný úpadok moslimskej spoločnosti 
(Blanchard, 2008: 2).  

5.2. Motivácie pre vznik terorizmu 

V Čečensku, ktoré si prešlo dvoma vojnami s Ruskom, je prezidentom Ram-
zan Kadyrov, ktorý Moskve pomáha stabilizovať situáciu v tejto severokau-
kazskej republike prevažne silovými prostriedkami, násilím na povstalcoch, 
ale aj na civilnom obyvateľstve. Za týchto okolností majú čečenskí povstalci 
hneď niekoľko motivácií pre terorizmus, ktoré môžeme rozdeliť medzi ideo-
logické, politické a socio-ekonomické. Nasledujúca časť kapitoly sa venuje 
motiváciám čečenských teroristov a možným príčinám ich radikalizácie. Tie 
môžeme hľadať aj v externých faktoroch, ako je napr. vplyv radikálnych isla-
mistických ideológov na vedenie hnutia, ale aj vo vnútorných faktoroch, ako 
je dlhotrvajúci nevyriešený konflikt, odpor voči regionálnej i centrálnej vláde 
v Moskve, zničená ekonomika, chudoba či nacionalizmus. Všetky tieto faktory 
zohrávajú svoju úlohu a ich kombinácia je pre tento región špecifická. 
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Ideologické motivácie 

Ideologické motivácie radikálnych skupín a jednotlivcov, ktorí do nich vstu-
pujú, sa opierajú najmä o dva princípy, ktorých relatívny vplyv na radikálne 
hnutia v Čečensku sa však menil v čase. Prvým je nacionalizmus, a druhým 
je islamské radikálne myslenie. Tieto dve ideológie zažili svoje „vzkriesenie“ 
približne v rovnakom čase a s rovnakou požiadavkou: nezávislosť alebo aspoň 
zníženie závislosti daných spoločenstiev na Moskve (Shlapentokh, 2007: 55). 
Napriek tomu sa tieto dve ideológie od seba líšia viac, ako by sa mohlo zdať 
a dokonca sa vzájomne vylučujú. 

Nacionalizmus založený na etnicite bol základnou ideológiou separatistic-
kých hnutí najmä pred druhou rusko-čečenskou vojnou. Prvá vzájomná vojna 
sa niesla predovšetkým v duchu etnického nacionalizmu (Cornell – Starr, 2006: 
33). Avšak práve kvôli etnickému nacionalizmu „čečenská vec“, teda boj za 
samostatnosť, nenašla odozvu v ostatných kaukazských republikách a Čečeni 
v nich nemali veľkú podporu. Najmä pod vplyvom zahraničných salafistov  
v hnutí potom nacionalizmus ako dominantnú ideológiu hnutia opustili (Sou-
leimanov, 2011: 164) ako „nebezpečnú myšlienku, ktorá môže moslimov iba 
rozdeliť“ (Shlapentokh, 2007: 55), pričom moslimovia (najmä v Rusku) by 
mali byť podľa ich nového chápania jednotní. Prechod na „islamistickú ré-
toriku“ a rámcovanie druhej vojny s Ruskom ako islamského boja, priniesli 
zmenu a k čečenskému odporu sa pridali aj bojovníci z okolitých republík. 
Dominantná ideológia čečenského separatizmu, prameniaceho z etnického 
nacionalizmu bola teda pred druhou rusko-čečenskou vojnou nahradená „mi-
litantnou formou salafizmu: džihádizmom“ (Souleimanov, 2011: 165).  

Použitie islamu má oproti exkluzívnemu nacionalizmu veľkú výhodu v jeho 
jednotiacej sile. „Dá sa povedať, že (islam) predstavuje možnosť prekonania 
lokálnych etnických, pod-etnických, klanových (...) lojalít a vytvorenia jed-
notného segmentu regionálnej identity“ (Souleimanov, 2011: 165). Islam je 
teda kolektívna identita, ktorá presahuje iné seba-identifikácie jednotlivcov  
a tým pádom slúži ako jednotiaci prostriedok, čo je badateľné aj vo vytvorení 
Kaukazského emirátu, zriadenia, v ktorom by mali byť zahrnuté rôzne etnické 
a lingvistické skupiny severného Kaukazu, spojené prostredníctvom spoloč-
ného náboženstva.  

Islam však okrem zjednotenia frakcionalizovaného odporu ponúka aj inú 
výhodu, a tou je jeho politická konotácia. Salafistický islam predstavuje tiež 
ideu alternatívneho politického zriadenia, ktoré dokáže vyriešiť sociálne, hos-
podárske a morálne otázky, s ktorými sa obyvatelia chudobných republík se-
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verného Kaukazu s prakticky nefungujúcimi štátnymi inštitúciami stretávajú 
(Souleimanov, 2011: 160). Salafistická vetva islamu teda ponúka okrem teolo-
gických a morálnych, aj riešenia sociálnych problémov, nefungujúceho hospo-
dárstva a spravodlivosti, a preto je aj tu videná ako jediná možná sila na zmenu 
(tamtiež). 

Politické motivácie 

Ani po dvoch vzájomných vojnách sa Moskve nepodarilo situáciu v Čečen-
sku úplne stabilizovať, a neukončený konflikt viedol k destabilizácii celého 
regiónu severného Kaukazu (Cornell – Starr, 2006: 58), keďže islamské radi-
kálne hnutie už od počiatkov rozširovalo svoje pôsobenie aj na susedné repub-
liky. Práve toto dedičstvo viac ako desaťročia bojov s ruskými silami je jednou 
z možných motivácií obyvateľov pre vstup do radikálnych skupín (Cornell – 
Starr, 2006: 65). Najmä druhá, de facto občianska vojna (Souleimanov, 2011: 
155) v Čečensku sa vyznačovala masívnym porušovaním ľudských práv zo 
strany ruských bezpečnostných síl na úkor civilného obyvateľstva. Práve ne-
diskriminatívne bombardovanie a iné neprimerané metódy boja, použité aj na 
civilné obyvateľstvo boli jednou z príčin radikalizácie časti separatistického 
odboja hneď po začatí druhej rusko-čečenskej vojny (Baran – Starr – Cornell, 
2006: 16−17). Namiesto potláčania radikálnych hnutí mali tieto prostriedky 
boja s terorizmom za následok skôr zvýšenie ich podpory a ich prijatie ako 
jediného prostriedku boja proti Moskve medzi bojujúcimi i nebojujúcimi oby-
vateľmi Čečenska (Souleimanov, 2011: 165). 

Samotné boje však nie sú jediným dedičstvom, ktoré si čečenské radikál-
ne hnutie zobralo z rusko-čečenských vojen. Obdobie po ukončení hlavných 
ťažení a po nástupe Achmada Kadyrova na prezidentský post sa taktiež vy-
značovalo masívnymi porušovaniami ľudských práv, opäť najmä civilného 
obyvateľstva, hoci teraz menej zo strany armády a viac zo strany čečenských 
bezpečnostných síl v spolupráci s ruskou FSB97. A hoci tento stav trvá dodnes 
(Souleimanov, 2011: 155), jeho výsledky a najmä dôsledky pre motivácie jed-
notlivcov pridať sa k radikálnej skupine, sú už dnes známe.  

V prvom rade je to pretrvávajúca nenávisť čečenského obyvateľstva voči 
Rusom, ktorá sa začala prejavovať najmä po druhej vzájomnej vojne (Berezov-

                                                 
97 Viac v kapitole I.III.I. Pre viac informácií pozri napr. Baiev, Khassan (2003) The Oath:  

A Surgeon underFire. New York; Walker & Company, alebo Politkovskaya, Anna. A Small 
Corner of Hell: Dispatches from Chechnya.Chicago: University of Chicago Press. 
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sky, 2003: 79). Dôležitý je aj fakt, že s viac ako desiatimi rokmi takmer neustá-
lych bojov vyrastá v Čečensku generácia mladých ľudí s radikálnymi názormi, 
pre ktorých je boj súčasťou života, pretože iný spôsob nepoznajú (tamtiež).  
Z hĺbkových rozhovorov s členmi teroristických skupín a ich príbuznými sa 
zistilo, že primárnym motívom pre vstup mladých mužov a žien do týchto ra-
dikálnych skupín bola túžba po pomste za straty na životoch v ich najbližšej 
alebo širšej rodine (Kurz – Bartles, 2007: 532–533).  

Autoritárska vláda, neustála represia namierená na opozíciu, potenciálnu 
opozíciu, aj civilné obyvateľstvo, rastúca centralizácia, nespokojnosť a odcu-
dzenie obyvateľov od dosadenej vlády lojálnej voči Moskve a nemožnosť pre-
javenia nesúhlasu a reálnej zmeny pomerov, sú taktiež považované za príčiny 
radikalizácie obyvateľstva v regióne severného Kaukazu, ktoré môžeme zara-
diť medzi príčiny vyplývajúce z politického kontextu.  

K frustrácii z absencie možnosti politickej participácie a legálneho spôsobu 
prejavenia nesúhlasu s režimom sa však v prípade Čečenska pridáva aj skla-
manie z nesplnenia požiadaviek na nezávislosť, alebo podľa slov Borisa Bere-
zovského (2003: 78), základom Čečenského problému je „frustrované hľadanie 
sebaurčenia“. Nemožnosť politickej aktivity a zmeny podľa niektorých analy-
tikov (napr. Baran – Cornell – Starr, 2006: 44) vedie najmä mladých mužov  
k tomu, aby sa spojili s radikálnymi hnutiami, pretože to je jediný spôsob po-
litickej aktivity, ktorý je im otvorený.  

Socio-ekonomické motivácie 

Pri skúmaní ekonomického a spoločenského kontextu a príčin radikalizácie 
čečenských teroristických hnutí je dôležité posúdiť nielen celkovú ekonomic-
kú situáciu Čečenskej republiky, ale aj faktory ako sú nezamestnanosť či vyso-
ká miera korupcie, ktoré spolu vytvárajú prostredie nespokojnosti a odporu 
voči vláde ako v Moskve, tak aj v Groznom. K radikalizácii a neustálej regru-
tácii nových členov radikálnych hnutí v tomto regióne však napomáha aj špe-
cifická tradičná štruktúra spoločnosti.  

Sociálnym a ekonomickým problémom je v mnohých prípadoch prikladaná 
najväčšia váha pri analýze príčin vzostupu radikálnych hnutí, no ich skutočný 
vplyv ako samostatného faktora je otázny. Sociálne a ekonomické faktory pat-
ria medzi tie, ktoré nepochybne prispievajú k radikalizácii v regióne severného 
Kaukazu, no najdôležitejšími faktormi v tomto prípade nie sú. Ich dôležitosť 
však spočíva v tom, že otvárajú dvere pre radikálne myšlienky, no „(n)apriek 
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tomu chudoba ako taká môže byť sotva pokladaná za inkubátor moslimského 
extrémizmu“ (Baran – Cornell – Starr, 2006: 43). V prípade Čečenska však 
tradičné zvyky a klanová štruktúra spoločnosti sú spolu s ekonomickými prob-
lémami, frustráciou a relatívnou depriváciou najmä mladých ľudí považované 
za dôležité prispievajúce faktory k rastu počtu členov radikálnych islamistic-
kých hnutí v regióne severného Kaukazu.  

Obdobie Sovietskeho zväzu bolo pre celý región severného Kaukazu obdo-
bím relatívnej ekonomickej stability a prosperity (Souleimanov, 2011: 157). 
Pád Sovietskeho zväzu však znamenal zníženie dotácií pre republiky v tomto 
regióne, čo v Čečensku, ktorého rozpočet bol až do 80 % tvorený prostried-
kami z Moskvy (Cornell – Starr, 2006: 36), znamenalo radikálny pokles život-
nej úrovne obyvateľov, nárast šedej ekonomiky, nezamestnanosti, ktorá je naj-
vyššia práve medzi mladými ľuďmi, klientelizmu a korupcie (Souleimanov, 
2011: 157). To, spolu s neschopnosťou centrálnej vlády naštartovať ekonomiky 
republík v severokaukazskom regióne a rozšírenou korupciou a klientelizmom, 
kvôli ktorým aj tie dotácie, ktoré sú určené pre tento región, „miznú“ v rukách 
sprostredkovateľov aj ich klanov (Souleimanov, 2011: 158; Baran – Cornell – 
Star, 2006: 49) spôsobuje prehlbovanie nedôvery obyvateľstva voči vláde lo-
kálnej i centrálnej. Druhou stránkou tohto problému je postavenie mladých 
ľudí, medzi ktorými je nezamestnanosť najvyššia, a ktorí nemajú možnosť se-
barealizácie, pretože na to nemajú prostriedky ani možnosti, a ktorých počet sa 
neustále zvyšuje vďaka vysokej pôrodnosti a zlého riadenia regiónov. Odkazy 
radikálnych hnutí sú zamerané a úspešné najčastejšie v tejto kategórii obyva-
teľov (Cornell – Star, 2006: 66, Baran – Cornell – Starr, 2006: 42).  

Pri analýze príčin vzostupu radikálnych hnutí v Čečensku nesmieme vyne-
chať ani faktor spoločnosti, ktorý tu taktiež do veľkej miery pôsobí, najmä pri 
regrutácii nových členov pre hnutie odporu. Tradičná spoločnosť, ktorá sa v re-
gióne severného Kaukazu prejavuje najmä pretrvávaním „archaických zvykov“ 
(Souleimanov, 2011: 166) ochrany cti rodiny a krvnej pomsty, ktorá sa prená-
ša medzi príslušníkmi nielen rodín, ale aj klanov. V prípade zranenia alebo 
zabitia jedného príslušníka klanu alebo rodiny sú na základe zvykov ostatní 
členovia povinní jeho smrť alebo zranenie pomstiť (Baran – Cornell – Star, 
2006: 45–46).  

To v situácii, aká v Čečensku vládne, keď sú zadržiavaní, vypočúvaní a mu-
čení aj civilisti kvôli podozreniam so spolupráce s radikálmi, a s množstvom 
ľudí uväznených za tieto podozrenia, spúšťa až lavínovú reakciu. Jedným prí-
kladom sú tí, ktorí sa z týchto vypočúvaní alebo väzení vrátia, pretože často 
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sa len potom pridajú k radikálnemu hnutiu. Alebo ak sú zabití, ich príbuzní  
a členovia klanu sa k týmto hnutiam pridávajú v snahe o pomstu (Souleimanov, 
2011: 160−161). Druhým príkladom sú tzv. čierne vdovy. Tento relatívne nový 
fenomén, samovražedných atentátničiek, bol po prvýkrát vo väčšej miere ba-
dateľný pri rukojemníckej dráme v Dubrovke. Tieto ženy stratili často hneď 
niekoľkých členov rodiny, viaceré z nich upadali do depresií, až kým nenašli 
útechu v horlivom praktizovaní náboženstva (Gilligan, 2010: 133) a tým sa 
väčšinou dostali do styku s radikálnymi skupinami, s ktorými podnikali útoky 
s výbušninami pripevnenými na tele.  

Pri skúmaní motivácií radikálnych a teroristických hnutí je potrebné si uve-
domiť, že motivácie jednotlivcov sa v priebehu času môžu meniť. Hoci primár-
nym dôvodom jednotlivca pre vstup do radikálnej skupiny môžu byť spočiatku 
osobná trauma a túžba po pomste, čisto politické dôvody, napríklad nesúhlas 
s režimom, alebo ekonomické dôvody jednotlivca, tieto dôvody sa časom môžu 
zmeniť. A to napríklad snahou o pomstu, alebo prostredníctvom indoktrinácie 
radikálne islamistických myšlienok v danom hnutí. Tieto motivácie sa teda 
navzájom ovplyvňujú a sú previazané. Hoci na začiatku môže mať iba málo 
jednotlivcov čisto ideologické motívy, tieto väčšinou získavajú na dôležitosti 
v neskoršom období ich pôsobenia, najmä pod vplyvom radikálneho učenia  
v týchto skupinách. Radikálny salafizmus, ktorý do Čečenska importovali 
zahraniční bojovníci, bol spočiatku pre čečenskú spoločnosť a prevládajúci 
umiernený súfistický islam cudzím prvkom (Speckhard – Akhmedova, 2006b: 
149), avšak práve špecifická kombinácia pretrvávajúceho násilia, traumatizácie 
z dvoch vojen, sociálnej situácie a politickej frustrácie vytvorili v Čečensku 
podmienky, v ktorých sa salafizmus ujal. 

5.3. Teroristické a radikálne skupiny 

Terorizmus je predovšetkým politickým fenoménom, to znamená, že činnosť 
teroristických skupín je zameraná na dosiahnutie primárne politických cieľov, 
tak, ako je to aj v prípade Čečenska a severného Kaukazu, kde je konečným 
cieľom povstalcov vytvorenie emirátu, nezávislého štátneho zriadenia pod 
islamským právom šarí’iou. Nasledujúca časť kapitoly sa bližšie zaoberá fun-
govaním radikálnych skupín v regióne severného Kaukazu, ale predovšetkým 
v Čečensku. Približuje štruktúru a fungovanie týchto skupín, od regrutácie no-
vých členov až po ich taktiky a organizačnú štruktúru a predstavuje hlavné  
a najpočetnejšie radikálne skupiny pôsobiace predovšetkým na území Čečen-
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ska. V závere načrtáva aj tému ich financovania prostredníctvom externých 
zdrojov. 

Sociálne pozadie vzniku a členstva v teroristických skupinách 

Konflikt v Čečensku je základným zdrojom destabilizácie celého regiónu 
severného Kaukazu, ktorý okrem samotného Čečenska postihuje aj okolité 
republiky, predovšetkým bezprostredne susediace Ingušsko a Dagestan. Hoci 
tieto federálne republiky neboli v posledných desaťročiach dejiskom ozbroje-
ných konfliktov a radikálnej „anti-teroristickej kampane“, ktorá by aj tu vyústi-
la v masívne násilnosti na civilnom obyvateľstve tak ako v Čečensku, politické 
a socio-ekonomické podmienky sú v nich veľmi podobné tým v Čečensku. To 
znamená, že všetky republiky majú dosadené vedenie (prezidentov) lojálnych 
Moskve často bez predchádzajúceho vzťahu k danej republike. Táto politická 
elita vládne represívnym a autoritárskym spôsobom, a taktiež sociálne a hos-
podárske ukazovatele týchto republík sú nízke – tiež tu prevláda nezamestna-
nosť (najmä mladých ľudí), chudoba, a slabé ekonomiky ostávajú do veľkej 
miery (80 – 90 %) závislé od dotácií z federálneho rozpočtu.  

Tieto podmienky, spolu s pocitom spolupatričnosti na základe spoločného 
vierovyznania, prispievajú k rozširovaniu radikálnych myšlienok a k vzniku 
nových buniek aj mimo územia Čečenska. Ideológia (islam) hrá väčšinou naj-
dôležitejšiu úlohu v prvotných fázach, keď mladí jednotlivci, hnaní najčastej-
šie náboženskými dôvodmi vstúpia k čečenským radikálnym jednotkám, kde 
sú trénovaní a kde je im vštepované aj radikálne islamistické myslenie. Násled-
ne sú títo jednotlivci poslaní späť do domovských republík, kde sú zodpovední 
za nábor a výcvik ďalších mladých ľudí nespokojných s podmienkami v repub-
like. Takto v okolitých republikách vznikajú nové bunky – jednotky organi-
zácie radikálnych militantných skupín v severnom Kaukaze (Cornell – Starr, 
2006: 65). 

Regrutáciou mladých ľudí a ich výcvikom v (prevažne) čečenských tábo-
roch vzniká sieť „extrémistických islamských džihádistov“ (Sagramoso 2007: 
703), teda militantných radikálnych skupín98 po celom regióne. Tieto skupiny, 
hoci sú vzájomne do určitej miery prepojené a všetky naviazané na čečenské 
„velenie“, sú v podstate nezávislé a sú schopné nezávisle fungovať a podnikať 
autonómne akcie (tamtiež). Tieto skupiny sú finančne aj personálne sebestačné 

                                                 
98 Sila týchto skupín sa odhaduje od niekoľkých desiatok bojovníkov v menších skupinách, 

po niekoľko stoviek, ako je to v prípade IIBP (cca 400), až po viac ako tisíc (SPIR). 
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a hoci spolu často pri väčších akciách spolupracujú, majú vysokú úroveň au-
tonómnosti voči čečenskému veleniu (Souleimanov, 2011: 164). Dá sa pove-
dať, že ich spája iba spoločná ideológia, radikálny salafizmus, ktorej prijatie 
tvorilo súčasť výcviku vo výcvikových strediskách. 

Bývalý vodca radikálnych čečenských separatistov Šamiľ Basajev založil 
organizáciu Islamská medzinárodná mierová brigáda, známu pod skratkou IIPB 
(Islamic International Peacekeeping Brigade), ktorej velil99 saudskoarabský 
legionár a ideológ Ibn al-Khattab, a ktorá začala pôsobiť už v medzivojnovom 
období, v roku 1998. Táto skupina, zodpovedná aj za inváziu do Dagestanu  
o rok neskôr, je považovaná za najviac ideologickú, práve kvôli pôsobeniu al-
Khattaba a arabských bojovníkov, ktorí pod jeho velením v skupine bojovali. 
(Kurz – Bartles, 2007: 539) Al-Khattab jej prostredníctvom svojho vplyvu 
zaistil aj značné finančné prostriedky z Blízkeho východu, vďaka ktorým zais-
ťovali fungovanie niekoľkých výcvikových stredísk pre (najmä mladých) ľudí 
z celého Ruska, ale aj z regiónu južného Kaukazu, strednej Ázie, či z Afganis-
tanu (Celder, 2012: 87). IIPB pôsobí okrem Ruska aj v Azerbajdžane, v Gru-
zínsku a v Turecku. Šamiľ Basajev založil a velil tiež inej organizácii, Brigáde 
mučeníkov Riyad us-Saliheen. Táto organizácia má takisto predpokladané 
prepojenie na al-Káidu, avšak jej zameranie je menej ideologické ako IIPB,  
a jej cieľom je predovšetkým oslobodenie Čečenska od ruských vojenských 
síl a od Ruska ako takého (Kurz − Bartles, 2007: 540). Jedna z jej najvýznam-
nejších akcií bola rukojemnícka dráma na základnej škole v severoosetskom 
meste Beslan v roku 2004, pri ktorej zahynulo viac ako 300 ľudí, prevažne 
detí. 

Medzi najvplyvnejšie čečenské radikálne organizácie patrí aj Islamský pluk 
osobitného určenia (Special Purpose Islamic Regiment, SPIR), ktorú v medzi-
vojnovom období založil Arbi Barajev, po ktorého smrti velenie prebral jeho 
synovec Movsar Barajev100. Medzi najznámejšie akcie z pôsobenia SPIR patrí 
rukojemnícka dráma v moskovskom divadle Dubrovka, kde počas troch dní 
držali radikáli ako rukojemníkov približne 900 ľudí. Rukojemnícka dráma  
v Dubrovke si vyžiadala viac ako 150 obetí. V súčasnosti je veliteľom SPIR 
Amir Kazbek. Okrem týchto skupín existujú mnohé menšie skupiny v Čečen-
sku, ale aj v Dagestane, Ingušsku, Severnom Osetsku a v iných federálnych 

                                                 
99 Kým nebol zabitý v roku 2002, potom ho nahradil Abu al-Walid. 

100 Občianskym menom Movsar Suleimanov, ktorý si zmenil priezvisko na počesť svojho 
strýka. 
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republikách, a v menšej miere okrem ruského územia prevažne v Gruzínsku  
a v Azerbajdžane.  

Taktiky a stratégie čečenských povstalcov 

V Čečensku a všeobecne na severnom Kaukaze pôsobí mnoho rôznych  
a formálne viac alebo menej prepojených skupín, ktoré spája ich hlavný cieľ, 
ktorý môžeme všeobecne charakterizovať ako zmenu politického zriadenia  
v zmysle vytvorenia emirátu, islamského štátneho zriadenia riadiaceho sa 
islamským právom. Hlavným a pôvodným cieľom čečenských separatistov 
od ich prvých útokov je však ukončenie násilia v Čečensku a stiahnutie rus-
kých vojsk z jeho územia. Tieto podmienky potvrdil aj Šamiľ Basajev po ruko-
jemníckej dráme v Beslane v roku 2004 (Vilkaite, 2013).  

Čečenskí povstalci kombinujú viaceré druhy stratégií a taktík, od cielených 
útokov na konkrétne osoby spojené s čečenským režimom alebo s centrálnou 
vládou (ako bol napríklad úspešný atentát na prezidenta Achmada Kadyrova 
v roku 2004), cez útoky na ozbrojené sily a inštitúcie ruskej štátnej moci (napr. 
útok na Ministerstvo vnútra v Ingušskej republike v tom istom roku), až po 
nediskriminačné násilie na prevažne etnicky ruskom obyvateľstve väčšinou 
mimo regiónu severného Kaukazu, najčastejšie v Moskve, kde je cieľom spô-
sobiť čo najväčšie straty na životoch, a kde prevládajú samovražedné útoky 
(Souleimanov, 2011: 164−165). 

Z údajov vyplývajúcich z Globálnej databázy terorizmu101 môžeme vytvo-
riť nasledujúce závery. Činnosť týchto skupín dosiahla vrchol v roku 2001. 
Spomedzi ich taktík dominujú (prevažne samovražedné) bombové útoky, 
nasledované ozbrojenými útokmi na konkrétne ciele a cielenými útokmi na 
konkrétne osoby. Branie rukojemníkov nie je takou častou taktikou severokau-
kazských skupín, hoci je spomedzi všetkých najznámejšou kvôli rukojemníc-
kym drámam v divadle Dubrovka a v beslanskej základnej škole. Štatisticky 
najčastejším cieľom útokov týchto skupín sú vládne a bezpečnostné orgány 
(úradné budovy, polícia, vojenské objekty). K takýmto útokom však nedochá-
dza iba v Čečensku, ale v takmer rovnakej miere aj v susednom Dagestane  
a v o niečo menšej miere tiež v ostatných republikách (Cornell – Starr, 2006: 
64).  

Separatistické hnutie, dnes pod vedením Doku Umarova, je známe najmä 
pre útoky v moskovskom divadelnom komplexe Dubrovka z roku 2002, v zá-
                                                 
101 Global Terrorism Database, dostupná na stránke http://www.start.umd.edu/gtd/. 
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kladnej škole v Severoosetskom meste Beslan z roku 2004, či odpálením sa-
movražedných útočníčok na letisku Domodedovo z roku 2011. Svoju činnosť 
však začalo už počas prvej rusko-čečenskej vojny, v roku 1995, rukojemníc-
kou drámou v nemocnici v Buďonovsku102. Buďonovsk bol ďalším zo série 
„úspešných103“ útokov, po ktorých sa u povstalcov „vyvinula“ stratégia brania 
rukojemníkov, keďže na zadržiavanie rukojemníkov v nemocnici ruská vláda 
odpovedala splnením požiadaviek – zabezpečenie bezpečného návratu do Če-
čenska a okamžité začatie mierového vyjednávania a vyjednávania o stiahnutí 
ruských vojsk z čečenského územia (Gilligan, 2010: 127).  

Po vypuknutí druhej rusko-čečenskej vojny a po snahách ruskej vlády o če-
čenizáciu konfliktu a dosadení Ahmeta Kadyrova na prezidentský post, pod-
nikli 22. októbra 2002 povstalecké jednotky ďalší útok, na moskovské divadlo 
Dubrovka, pri ktorom ozbrojenci zadržiavali viac ako 800 ľudí počas štyroch 
dní, pričom požadovali odchod ruských síl z Čečenska a jeho nezávislosť. Ten-
to útok je dôležitý z viacerých hľadísk. Čečenskí teroristi po prvýkrát pri útoku 
odkazovali na symboly islamu, použili nápisy oslavujúce Allaha a proroka Mo-
hameda na plátnach s arabským písmom, počúvali arabskú hudbu (Gilligan, 
2010: 133). Toto spojenie s islamom však bolo iba formálne, pretože napriek 
nim bolo primárnou motiváciou útočníkov „nediskriminačné násilie ruských 
ozbrojených síl na čečenskom civilnom obyvateľstve“ (tamtiež) a ich požia-
davky sa sústreďovali výlučne na situáciu v Čečensku. 

Druhým faktorom, ako Dubrovka ovplyvnila ďalší vývoj bolo, že napriek 
tomu, že nebolo preukázané (ale ani vyvrátené) spojenie medzi prezidentom 
Aslanom Maschadovom a vodcom čečenskej povstaleckej organizácie a záro-
veň vodcom čečenských ozbrojených síl v medzivojnovom období Šamiľom 
Basajevom, bol prezident v očiach domácej aj medzinárodnej verejnosti týmto 
útokom zdiskreditovaný. A to aj napriek tomu, že oficiálne sa Maschadov od 
útokov dištancoval a Basajeva odvolal z funkcie veliteľa ozbrojených síl.  

Na rukojemníckej dráme v Dubrovke sa dala pozorovať zmena postoja rus-
kej vlády. Po invázii čečenských jednotiek do susedného Dagestanu a po prí-
chode Vladimíra Putina na premiérske kreslo sa postoj Moskvy voči teroristom 
začal radikálne meniť. Putin nechcel dovoliť opakovanie situácie z Buďo-

                                                 
102 Táto rukojemnícka dráma bola odpoveďou čečenskej strany na zavraždenie 103 civilis-

tov v dedine Samaški ruskými ozbrojenými silami. Samotná akcia dopadla praktickým 
víťazstvom čečenských radikálov, ktorí si s ruskými silami vyjednali bezpečný návrat 
do Čečenska a začatie mierových rozhovorov medzi Ruskom a Čečenskom. 

103 Úspešných v tom zmysle, že vláda splnila ich požiadavky. 
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novsku, kde si skupina radikálov, ktorá držala v nemocnici niekoľko stoviek 
ľudí, napokon vyjednala s ruskými silami bezpečný návrat do Čečenska. Tento 
princíp vyvrcholil pri rukojemníckej dráme v Beslane v septembri 2004, keď 
ruské vládne sily neboli ani ochotné pristúpiť na vyjednávanie104 a prístup ne-
vyjednávania s teroristami na neskôr stal oficiálnym prístupom ruskej vlády. 

Čečenské a severokaukazské radikálne skupiny využívajú pomerne často 
samovražedné atentátničky, zvané Čierne vdovy. Tie nepôsobia ako samostatná 
skupina a nepodnikajú vlastné útoky, ale vždy iba v spojení s inými skupina-
mi. Tu fungujú ako „živé“ bomby, výbušniny majú pripevnené na tele a roz-
bušku majú buď pri sebe, ale častokrát ju majú aj velitelia akcie, aby tak mohli 
kontrolovať jej priebeh. Táto skupina je tvorená väčšinou vdovami po bojov-
níkoch v čečenskom odpore, alebo ženami, ktoré stratili iných príbuzných, 
ktoré majú za sebou aj základný tréning (Šamiľ Basajev údajne trénoval časť 
z nich). Tieto ženy sú z rôznych vekových aj spoločenských skupín (Speckhard 
– Akhmedova, 2006: 66). Na rozdiel od palestínskych hnutí, začali čečenské 
a severokaukazské hnutia používať samovražedné atentátničky pri svojich ak-
ciách pomerne skoro – v roku 2000, teda už v počiatkoch ich fungovania, a to 
aj kvôli tomu, že verejnosť ženy bojovníčky vníma citlivejšie, čo sa aj potvr-
dilo po rukojemníckej dráme v Dubrovke (tamtiež, s. 97).  

Najväčším vývozcom salafistických publikácií a sponzorom misií a huma-
nitárnej pomoci pod salafistickým učením je Saudská Arábia (Wiktorowicz, 
2001: 19). Medzi najväčších prijímateľov jej oficiálnej pomoci patrí Čečensko, 
a z európskych krajín napríklad aj Bosna a Kosovo (Smirad, 2013). Konflikt 
v Čečensku priniesol značné zhoršenie rusko-saudských vzťahov. Saudská 
Arábia od začiatku bojov odsudzovala pôsobenie ruských ozbrojených síl  
v Čečensku, no okrem toho sa stala aj dodávateľom „materiálnej a morálnej 
podpory pre Čečenov“, keď podporovala separatistické hnutia (Hunter, 2004: 
383−384). Okrem oficiálnej pomoci však podľa ruských zdrojov do Čečenska 
zo Saudskej Arábie prúdili aj súkromné zdroje, predovšetkým v podobe hu-
manitárnej pomoci a zamerané na podporu islamu a islamského vzdelávania. 
Medzi organizácie, ktoré v Čečensku pôsobili v najväčšej miere patrí al-Hara-
mayn al-Sharifayn, al-Iqra’a, al-Igasa a nadácia Ibrahim al-Ibrahim, z ktorých 
najmä prvá a posledná menované sú podozrivé z podpory radikálnych skupín 

                                                 
104 Vyjednávať odmietli ako prezident Putin a členovia jeho vlády, tak aj prezident Sever-

ného Osetska, na ktorého území sa Beslan nachádza, funkciu vyjednávača s teroristami 
prebral prezident Ingušskej republiky. 
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a šírenia radikálnych islamistických ideí nielen na severnom Kaukaze, ale ich 
činnosť bola spájaná napríklad aj s podporou afgánskych radikálnych skupín 
(Dannreuther, 2010: 117, Hunter, 2004: 384). Priame prepojenie medzi čečen-
skými radikálmi a oficiálnymi saudskoarabskými dotáciami však preukázané 
nebolo. 

5.4. Vplyv na stabilitu režimu 

Situácia v Čečensku sa po začiatku druhej rusko-čečenskej vojny podobala 
stavu občianskej vojny s masívnymi protiteroristickými akciami vládnych síl 
zameraných na radikálne skupiny, ale aj ich rodiny, ktorých príslušníci boli 
často unášaní, vypočúvaní alebo väznení, alebo jednoducho zmizli. Výnimkou 
nebolo ani nediskriminatívne násilie na civilnom obyvateľstve v Čečensku, 
bombardovanie miest a dedín a civilných objektov. 

Odpoveď režimu na akcie čečenských radikálov dobre vyjadruje výrok pre-
zidenta Putina z 13. septembra 2004 (necelé dva týždne po Beslane), ktorý 
povedal, že tak, ako iba silný organizmus s fungujúcim imunitným systémom 
môže odolávať vírusom a baktériám, ktoré ho neustále napádajú, tak iba silný 
štát môže odolávať všetkým vnútorným hrozbám, ktoré v ňom existujú (Vil-
kaite, 2013: 4).  

Otázkou, ktorú si musíme položiť pri hodnotení protiteroristických opatrení 
vo všetkých regiónoch, však je, či represia znižuje, alebo naopak zvyšuje ná-
silie a teda hlavne, či sa opatrenia vlády zameriavajú aj na príčiny vzniku radi-
kálnych skupín, alebo tieto skupiny iba potláčajú silovými prostriedkami, čo 
môže, tak ako v Čečensku, spôsobiť rozptýlenie a rozšírenie týchto skupín po 
celom regióne. Opatrenia ruskej vlády a prezidenta Putina môžeme rozdeliť 
do dvoch skupín. Väčšiu a hlavnú skupinu tvoria opatrenia zamerané na eli-
mináciu terorizmu, ktorých príkladom je prijatie protiteroristického zákona, 
ale aj napríklad čečenizácia konfliktu vytvorením domácej elity lojálnej mos-
kovskej vláde. Druhú skupinu tvoria opatrenia na prevenciu terorizmu, zame-
rané predovšetkým na moslimské komunity, ktoré však zahŕňali tiež opatrenia 
na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie obyvateľov týchto najchudobnej-
ších regiónov. 

Silná represia voči členom radikálnych skupín, ich rodinám a civilistom  
v Čečensku, zdá sa, priniesla výsledky vo zvyšovaní vnútornej stability a zni-
žovaní násilia v tejto kaukazskej republike a v zmierňovaní počtu aj rozsahu 
teroristických útokov vykonaných mimo regiónu severného Kaukazu (Dann-
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reuther, 2010: 125−126). Zásadným nástrojom na boj proti terorizmu v Rusku 
však bolo prijatie federálneho zákona O opatreniach proti terorizmu v marci 
2006, ktorý dopĺňal a rozširoval protiteroristický zákon z roku 1998, ktorý po 
prvý krát definuje terorizmus a teroristické akty a odlišuje ich od ostatných 
zločinov (Omelicheva, 2012). Tento zákon prináša niekoľko zmien, tie najzá-
sadnejšie sú v reorganizácii a v posilnení úlohy bezpečnostných zložiek v boji 
proti terorizmu a v nových praktikách boja s terorizmom. 

Zákon z roku 2006 priniesol vytvorenie protiteroristických bezpečnostných 
síl z rôznych jednotiek spadajúcich pod silové ministerstvá, vrátane tajnej služ-
by, a ich podriadenie jednotnému veleniu. Hlavné zložky boja proti terorizmu 
boli pred prijatím zákona FSB a Ministerstvo vnútra, ktoré spolu ale nespolu-
pracovali pri výmene informácií, a niekedy ani pri samotných protiteroristic-
kých zásahoch (Omelicheva, 2012). Spoluprácu všetkých bezpečnostných 
zložiek v boji proti terorizmu po prijatí zákona Národný výbor pre boj proti 
terorizmu a jeho regionálne centrály. Protiteroristický zákon z roku 2006 pri-
niesol aj zmenu v prostriedkoch boja proti terorizmu a umožnil oficiálne zapo-
jenie armády a vojakov do protiteroristických operácií, aj do opatrení na pre-
venciu teroristických útokov a to ako na území Ruska, tak aj v zahraničí.  

Zákon sa však vzťahuje tiež na civilné obyvateľstvo a médiá, pretože pri 
vykonávaní protiteroristických opatrení umožňuje potláčanie práv jednotliv-
cov a slobody médií. (tamtiež) Táto právomoc na obmedzenie slobody médií, 
ktorú zakotvoval aj predchádzajúci zákon z roku 1998 bola v konflikte ruskou 
vládou značne využívaná a informácie o situácii v Čečensku, ktoré sa prostred-
níctvom oficiálnych médií dostávali k verejnosti, boli najčastejšie skreslené. 
Takisto bola obmedzovaná sloboda prejavu, ale aj osobné slobody a často aj 
základné ľudské práva jednotlivcov podozrivých z napomáhania teroristom, 
alebo tých, u ktorých bolo podozrenie, že mali o radikálnych skupinách nejaké 
informácie.  

Hoci zákon o boji proti terorizmu neobsahoval žiadne preventívne nástroje 
na boj proti terorizmu, moskovská vláda podnikla aj v tomto smere určité opat-
renia. Jej prvoradým cieľom bolo oficiálne začlenenie moslimského obyvateľ-
stva do koncepcie svojej štátnosti a občianstva tak, aby sa príslušnosť k islamu 
a ruskému štátu nevylučovala, a to v prvom rade prostredníctvom dvoch nástro-
jov. Prvým bolo „zdôrazňovanie multi-etnickej a multi-náboženskej povahy 
ruského štátu“, a druhým bolo zvýšenie dotácií a štátna podpora pre umierne-
ný islam, ktorý je nekompatibilný s radikálnym salafizmom radikálnych mili-
tantných hnutí (Dannreuther, 2010: 120). 
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Hodnotenie efektivity oboch týchto opatrení podľa viacerých analytikov je 
však skôr negatívne. Hoci sa vďaka nim podarilo do veľkej miery stabilizovať 
situáciu v Čečensku a radikálne znížiť výskyt teroristických útokov v Rusku, 
dôraz ruskej vlády v prvom rade na silové riešenie a vytláčanie prevencie vzni-
ku terorizmu len ako dodatočného nástroja, navyše bez dlhodobej koherentnej 
stratégie nie je dostatočný na to, aby prinášal požadované dlhodobé výsledky 
v zmysle potláčania radikalizácie obyvateľstva. Za najväčší problém v tomto 
ohľade vidia nedostatočnú ochranu a kontrolu dodržiavania ľudských práv naj-
mä v súvislosti s protiteroristickým zákonom (Omelicheva, 2012), a taktiež 
nedostatočný dôraz na zlepšovanie sociálno-ekonomických podmienok, potlá-
čanie korupcie a zvyšovanie vymožiteľnosti práva (Dannreuther, 2010: 118)  
v najohrozenejších regiónoch. 

Vplyv na stabilitu režimu  

Pri hodnotení vplyvu čečenského separatizmu a radikálneho islamizmu na 
stabilitu režimu je smerodajné, či sa zameriame na centrálnu alebo regionálnu 
úroveň. Centrálna vláda a postavenie prezidenta v Moskve konfliktom neutr-
peli, naopak, prostredníctvom neho sa prezidentovi podarilo upevniť si svoje 
postavenie a získať sympatie väčšiny obyvateľov Ruska v deklarovanom boji 
proti terorizmu, ďalej posilniť právomoci centrálnej vlády voči jednotlivým 
regiónom, resp. federálnym republikám a taktiež získať dôležitého partnera  
v boji proti terorizmu, USA a NATO. 

Na druhej strane, keď sa pozrieme na samotné Čečensko a na ostatné re-
publiky v regióne severného Kaukazu, výsledok je skôr opačný. Centrálnej 
vláde v Moskve sa síce s pomocou jej lojálnym čečenským politickým elitám 
podarilo pomocou sily a zastrašovania do určitej miery stabilizovať situáciu  
v samotnom Čečensku, nepodarilo sa jej však zabrániť „vývozu“ nepokojov, 
skupín radikálov a najmä radikálnych islamistických myšlienok z Čečenska 
do susediacich republík, predovšetkým do Dagestanu a Ingušska. Tieto repub-
liky zdieľajú s Čečenskom rovnaké alebo veľmi podobné politické aj socio-
ekonomické podmienky, ktoré spolu s radikálnym salafizmom tvoria kombiná-
ciu faktorov, ktoré z Čečenska spravili zdroj nestability minimálne v regióne 
severného Kaukazu.  

Moskovský režim teda priamo ohrozený čečenskými radikálnymi hnutiami 
nie je, no v jednotlivých republikách severného Kaukazu, s často veľmi nepo-
pulárnymi prezidentmi menovanými Moskvou, je situácia opačná. Títo lokálni 
prezidenti si svoju moc v republikách udržiavajú predovšetkým prostredníc-
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tvom represie, čo je spolu so zlými sociálnymi a ekonomickými podmienkami 
kombinácia faktorov, ktoré zapríčinili to, že sa myšlienky radikálneho sala-
fizmu udomácnili v Čečensku. 

Rastúci vplyv radikálnych islamistických myšlienok môže v budúcnosti po-
tenciálne ohroziť aj stabilitu moskovského režimu, pretože ho môžeme pova-
žovať za „jedno z najkritickejších ohrození stability a integrity Ruska od pádu 
Sovietskeho zväzu“ (Dannreuther, 2010: 109). Radikalizácia povstaleckých 
hnutí v Čečensku vyústila až v integráciu čečenského konfliktu do medziná-
rodného džihádistického hnutia. Bývalý vodca al-Káidy, Usáma bin Ládin sa 
o Čečensku a o situácii v severnom Kaukaze vyjadril pri nejednej príležitosti, 
známy je napr. jeho výrok: „Ak vás bolí pohľad na vaše obete v Moskve, po-
tom pamätajte na naše v Čečensku“ (2002 in Gilligan, 2010: 123). Islamistický 
radikalizmus, ktorý sa rozširuje v regióne severného Kaukazu teda môže mať 
v budúcnosti destabilizačný vplyv na Rusko, nielen kvôli svojej atraktivite pre 
mladých ľudí, ale aj kvôli tomu, že za ním stojí dobre organizovaná a dobre 
financovaná medzinárodná teroristická sieť.  

Zo zahraničnopolitického pohľadu boli pre Rusko kľúčové medzinárodné 
organizácie. Rusko a prezident Putin sa prostredníctvom vyhlásenia druhej rus-
ko-čečenskej vojny ako protiteroristickej akcie snažili získať podporu západu, 
teda predovšetkým EÚ, USA a NATO, ale podporu našiel aj v Spoločenstve 
nezávislých štátov a neskôr aj v Organizácii moslimských krajín.  

Vzťahy Ruska s Európskou úniou sa však najmä počas druhej rusko-čečen-
skej vojny zhoršovali vzhľadom na pretrvávajúcu kritiku Únie voči Rusku kvô-
li nediskriminatívnemu bombardovaniu miest, nedostatočnej ochrane civilistov, 
a neochote ruskej strany vyjednávať s čečenskými predstaviteľmi. Na túto kri-
tiku Rusko reagovalo obvinením EÚ z dvojitých štandardov čo sa týka boja 
proti terorizmu, pretože boj proti čečenským separatistom Únia podľa svojho 
správania nepovažovala za boj proti terorizmu (Lynch, 2005: 149−150). 

Na druhej strane druhá rusko-čečenská vojna, a jej vyhlásenie za boj proti 
terorizmu, ale najmä rukojemnícka dráma v Beslane, často označovaná pozo-
rovateľmi ako „ruský 11. september“ pomohli zlepšiť vzťahy medzi Ruskom 
a USA. Americký prezident George W. Bush v záujme spoločných cieľov boja 
proti terorizmu netrval na kritike Ruska za stav ochrany ľudských práv tak, ako 
EÚ, ale sústredil sa viac na vzájomnú spoluprácu oboch krajín, ktorá vyústila 
do spolupráce bezpečnostných a tajných síl oboch krajín v misii v Afganistane 
a neskôr do vytvorenia spoločnej Pracovnej skupiny pre boj proti terorizmu 
(Lynch, 2005: 150). 
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Boj proti terorizmu znamenal pre Rusko spolu so spoluprácou s USA aj bliž-
šiu spoluprácu s NATO, prostredníctvom Rady NATO – Rusko, a OSN, keď 
sa Rusko stalo riadnym členom Výboru Bezpečnostnej rady pre boj proti tero-
rizmu (Security Council’s Counter Terrorism Committee, CTC) (Lynch, 2005: 
150−151). 

Čo sa týka iných medzinárodných organizácií, dôležitá v tomto ohľade môže 
byť aj Organizácia moslimských krajín (OIC). Najmä druhá rusko-čečenská 
vojna vážne naštrbila pohľad moslimských krajín na Rusko a ich vzájomné 
vzťahy. Plénom, na ktorom bolo Rusko kritizované za porušovanie ľudských 
práv svojho moslimského obyvateľstva, sa stala práve OIC (Dannreuther, 2010: 
119). Už v roku 2003 sa však Rusko stalo pozorovateľom v tejto organizácii, 
najmä kvôli tomu, že sa pozornosť organizácie presunula predovšetkým na 
Irak a inváziu USA a spojeneckých síl, od ktorých sa Rusko dištancovalo, aj 
napriek predtým deklarovaným snahám o spoluprácu v boji proti terorizmu 
(Dannreuther, 2010: 120). Tento krok bol vítaný aj medzi moslimským oby-
vateľstvom Ruska105 a je taktiež súčasťou stratégie zahrnutia moslimského 
obyvateľstva do oficiálnej ideológie ruského multietnického a multinábožen-
ského občianstva, a tým aj postupného zmenšovania dôvodov pre náboženský 
radikalizmus.  

5.5. Záver 

Po dvoch rusko-čečenských vojnách sa situácia v Čečensku do veľkej miery 
stabilizovala. Veľkú zásluhu na tom mal povojnový prezident Achmad Kadyrov 
a neskôr aj jeho syn, Ramzan Kadyrov, ktorý túto funkciu zastáva aj v súčas-
nosti. Kadyrovci mali za úlohu stabilizovať bezpečnostnú situáciu v Čečensku, 
čo sa im do veľkej miery aj podarilo, predovšetkým však zastrašovaním a nási-
lím na domácom obyvateľstve. Daňou za silové upokojenie situácie však je 
export radikálnych islamistických myšlienok a hnutí do ostatných republík 
severného Kaukazu, predovšetkým do Dagestanu.  

Islamizácia čečenských separatistických hnutí bola spôsobená vonkajším 
vplyvom, predovšetkým zapojením zahraničných bojovníkov do prvej rusko-
čečenskej vojny. Títo bojovníci, pochádzajúci väčšinou z krajín blízkeho vý-
chodu, čečenskému hnutiu nepriniesli iba ďalšie ľudské zdroje, ale aj finanč-
né prostriedky potrebné na boj, a v súvislosti s nimi aj novú ideológiu, ktorá 

                                                 
105 Hoci ruská Ortodoxná cirkev bola proti jeho vstupu do OIC (Dannreuther, 2010: 121). 
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postupne získavala na dôležitosti a nakoniec nahradila aj nacionalizmus ako 
primárny dôvod odporu voči ruským silám. Touto ideológiou bol salafizmus, 
radikálny islamizmus, ktorého prijatie Čečenmi prinieslo faktické zapojenie 
regiónu severného Kaukazu do celosvetového džihádu (Souleimanov, 2011: 
163). 

Motivácií, ktoré viedli alebo mohli viesť čečenské obyvateľstvo k vstupu 
do radikálnych skupín, môžeme nájsť hneď niekoľko. Či už sa pozrieme na 
nedávnu históriu tejto kaukazskej republiky a jej nenaplnené požiadavky na 
samostatnosť, alebo na islam ako prvok, ktorý sa stal spojivom severokaukaz-
ských republík, môžeme predpokladať dôležitú úlohu ideologických motivácií. 
Z výskumov však vyplýva, že tieto ideologické a najmä náboženské dôvody 
sa u členov týchto hnutí dostávajú do popredia až po určitom čase, a to najmä 
pôsobením väčšinou zahraničných radikálnych ideológov v týchto hnutiach. 
Najdôležitejším prvotným dôvodom pre vstup do radikálneho hnutia býva  
v tomto prípade túžba po pomste za smrť člena, ale častejšie hneď niekoľkých 
členov rodiny daného človeka (Kurz – Bartles, 2007: 532−533). Ostatné pod-
mienky, ako je neukončený konflikt s Ruskom, násilie na civilnom obyvateľ-
stve, potláčanie opozície, chudoba, nezamestnanosť a z nich vyplývajúca ne-
možnosť sebarealizácie najmä mladých ľudí, sú však taktiež veľmi dôležité, 
pretože ich kombinácia vytvorila v Čečensku prostredie, ktoré dopomohlo  
k radikalizácii hnutia odporu a k prijatiu radikálneho islamu.  

Radikálne povstalecké skupiny v Čečensku a všeobecne na území severného 
Kaukazu sa pod tlakom protiteroristických opatrení vlády v Čečensku stiahli 
z tejto kaukazskej republiky a prostredníctvom regrutácie a výcviku nových 
členov z ostatných republík sa rozrastali aj v nich. Dnes na území severeného 
Kaukazu pôsobí niekoľko skupín, využívajúcich rôzne taktiky a zameriavajú-
cich sa na rôzne ciele útokov. Tieto skupiny, ktoré sú sebestačné, autonómne, 
schopné operovať samostatne, a iba voľne prepojené s velením, spája ideoló-
gia, teda radikálny salafizmus, a cieľ, ktorým je zvrhnutie súčasného štátneho 
zriadenia na severnom Kaukaze a vytvorenie jednotného štátu riadeného isla-
mom a islamským právom. V súčasnosti na území Čečenska pôsobí hneď nie-
koľko takýchto skupín. Spomedzi nich sú najväčšie a najznámejšie Islamská 
medzinárodná mierová brigáda (Islamic International Peacekeeping Brigade, 
IIPB), ktorú založil Šamiľ Basajev a viedol Ibn Al-Khattab, Brigáda mučení-
kov Riyad us-Saliheen (Riyad us-Saliheyn Martyrs' Brigade), ktorá má na 
svedomí rukojemnícku drámu v základnej škole v severoosetskom Beslane,  
a Islamský regiment osobitného určenia (Special Purpose Islamic Regiment, 
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SPIR), medzi ktorého najväčšie akcie patrí rukojemnícka dráma v moskovskom 
divadle Dubrovka. Okrem nich je dôležitá aj organizácia Čierne vdovy (Black 
Widows), ktorá na rozdiel od vyššie spomínaných skupín nepodniká samo-
statné akcie, ale jej členky, samovražedné atentátničky, pomáhajú ostatným 
skupinám pri ich zásahoch, kde figurujú s výbušninami pripevnenými na tele. 

Odpoveďou moskovskej vlády na situáciu v Čečensku bola centralizácia 
právomocí v rukách prezidenta v neprospech vlád jednotlivých federálnych 
republík a represia. Zdá sa, že opatrenia vlády v podobe represie a centralizá-
cie priniesli výsledky v podobe stabilizácie situácie v Čečensku a znižovania 
násilia v tejto kaukazskej republike. Otázkou však je, či je táto represia reak-
ciou režimu, alebo naopak zdrojom ďalšieho násilia. Druhou otázkou je aj účin-
nosť tohto nástroja, keďže situácia v samotnom Čečensku sa naozaj, ako sa zdá, 
stabilizuje, no hlavné ťažisko nepokojov a centrum radikálov sa zo severného 
Kaukazu nevytratilo, len sa premiestnilo do okolitých republík, predovšetkým 
do susediaceho Dagestanu, a samotné hnutie sa viac rozptýlilo, čo ešte viac 
sťažuje boj proti nemu.  

Oficiálne bolo protiteroristické ťaženie v Čečensku ukončené v roku 2010, 
jeho skutočnú efektivitu a účinnosť protiteroristických opatrení vlády však 
ešte len uvidíme. Samotné teroristické útoky povstalcov zo severného Kaukazu 
sú už od roku 2007 na radikálnom ústupe, no situácia v republikách, najmä 
politická situácia sa nemení a politické motivácie terorizmu sa tým pádom tiež 
nezmierňujú. Socio-ekonomická situácia týchto republík sa s podporou fede-
rálneho rozpočtu zlepšuje iba veľmi pomaly. Ako sa Rusku podarilo vyrovnať 
sa s bezpečnostnými výzvami terorizmu a ako efektívne sa zlepšila schopnosť 
bezpečnostných síl uvidíme v budúcnosti. Jednou zo skúšok môže byť aj zimná 
olympiáda v Soči v roku 2014. 
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6. UZBEKISTAN 

Peter Plenta 

Uzbekistan sa na konci 20. storočia stal hlavným cieľom islamistických 
hnutí v strednej Ázii, ktoré síce používajú rozličné metódy politického boja, 
no ich spoločným cieľom je zvrhnutie režimu prezidenta Karimova a vytvo-
renie islamského štátu na území strednej Ázii. Preto bol Uzbekistan nútený 
prijať tvrdé opatrenia proti islamistom. Za nepriateľov režimu sú však často 
označované aj osoby, ktoré odmietajú násilné metódy alebo dokonca ani ne-
patria k islamistom, ale sú len hlboko veriaci.  

Režim prezidenta Karimova sa po útokoch 11. septembra 2001 zapojil do 
„protiteroristickej koalície.“ Ako dôsledok medzinárodnej operácie v Afga-
nistane bolo nielen oslabené hnutie Taliban, ale o svoje základne prišli aj nie-
ktoré organizácie bojujúce proti stredoázijským režimom. V roku 2004 došlo 
k teroristickým útokom v hlavnom meste na ambasády USA a Izraela, ako aj 
na bezpečnostné zložky. Po nich režim uskutočnil rozsiahle zásahy voči oso-
bám podozrivým zo spojenia s islamistami. V roku 2005 došlo k protestom  
v meste Andižan, ktoré boli potlačené vládnymi silami, a ktoré si podľa vlád-
nych údajov vyžiadali 169 obetí. Podľa iných zdrojov však až 750. Zatiaľ čo 
vláda tieto udalosti považovala sa pokus o prevrat, západné organizácie a mé-
diá hovorili o protestoch motivovaných nespokojnosťou s režimom, korupciou 
a zlými ekonomickými podmienkami. Po Andižane prišlo k zrušeniu uzbec-
ko-amerického strategického partnerstva, k zmene zahraničnopolitickej orien-
tácie krajiny, ako aj k zmenám v domácich bezpečnostných zložkách. Tieto 
udalosti sú len jedným z príkladov, keď reálna alebo predpokladaná aktivita 
islamistov vyvolala tvrdú odvetu zo strany vlády, v snahe zabezpečiť prežitie 
režimu.  

V prvej časti kapitoly analyzujeme charakter režimu, ktorý je podľa viace-
rých autorov jednou z hlavných príčin terorizmu v krajine. V ďalšej časti sa 
zameriavame na príčiny vzniku terorizmu a radikálnych islamistických hnutí. 
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V tretej časti rozoberáme dve najvýznamnejšie islamistické hnutia pôsobiace 
v tomto regióne, konkrétne Islamské hnutie Uzbekistanu, ktoré využilo ozbro-
jený boj proti režimu a na stredoázijskú vetvu Hizb ut-Tahrír, ktorá oficiálne 
odmieta násilné metódy, ale uzbecký režim ju považuje za teroristickú orga-
nizáciu a pripisuje jej zodpovednosť za násilné udalosti. Na záver zhodnotíme 
vplyv islamistických organizácií na stabilitu režimu a jeho odpoveď na túto 
hrozbu.  

6.1. Charakteristika režimu 

Uzbecká republika je treťou najväčšou krajinou regiónu a ako jediná susedí 
so všetkými ostatnými stredoázijskými štátmi a s Afganistanom, vďaka čomu 
má výhodnú strategickú polohu. Tá však priniesla aj niektoré hrozby pre sta-
bilitu režimu prezidenta Isloma Karimova, napríklad v podobe Islamského 
hnutia Uzbekistanu, ktoré viedlo ozbrojený boj proti jeho vláde zo základní  
v Afganistane. Karimov sa k moci dostal ešte pred získaním nezávislosti kraji-
ny, keď bol v roku 1989 zvolený za prvého tajomníka Komunistickej strany 
Uzbekistanu. Do funkcie bol dosadený ako kompromisný kandidát, po etnic-
kých nepokojoch a niekoľkých rokoch ostrých sporov, v ktorých klany bojo-
vali o moc. Do tej doby bol Karimov málo výraznou figúrou a všetci aktéri, 
ktorí ho dosadili do funkcie, počítali s jeho bábkovou úlohou (Horák, 2005: 
77).  

Keď sa v roku 1990 stal Karimov prezidentom, začal do funkcií dosadzo-
vať svojich ľudí a upevňovať moc, napríklad ústavným oslabením funkcií svo-
jich konkurentov a zákazom alebo potlačením opozičných skupín. Postupne 
zavádzal autoritatívny režim, avšak imitujúci demokratický politický systém 
s demokratickou ústavou, „pluralitnými“ voľbami a multistraníckym systémom 
politických strán106. V nasledujúcich rokoch prezident upevnil svoje postavenie 
ďalšími ústavnými zmenami potvrdenými v referende. Režim v Uzbekistane 
patrí medzi najautoritárskejšie107 nielen v strednej Ázii, ale aj vo svete. Kra-

                                                 
106 V zmysle počtu strán a kandidátov, nie alternatívy voči režimu. 
107 Napríklad World audit hodnotil Uzbekistan v roku 2012 ako 148. najmenej demokratic-

ký štát, zo 150 hodnotených (viac na http://www.worldaudit.org/democracy.htm). Podob-
ne tak aj Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2011 zaradil krajinu medzi 
najviac autoritárske režimy, keď jej patrilo 164. miesto zo 167 hodnotených štátov (viac na  
http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU_Democracy
Index_Dec2011.pdf). 
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jina je charakteristická potláčaním občianskych a ľudských práv a tiež silnými 
vlnami represií – na začiatku 90. rokov, v roku 1999 po atentáte na prezidenta 
a po udalostiach v Andižane v roku 2005. „Hoci má Uzbekistan najväčšiu ar-
mádu v regióne, autority venujú viac pozornosti a finančných zdrojov vnútro-
štátnym bezpečnostným zložkám, keďže interné hrozby považujú za väčšie 
nebezpečenstvo, ako tie zahraničné“ (Pannier, 2012: 597). 

Prezident Uzbekistanu mal byť pôvodne volený len na dve 5-ročné funkčné 
obdobia a nemohol byť starší ako 65 rokov. Vzhľadom na to, že obe tieto pod-
mienky Karimov prekročil, bolo vekové obmedzenie zrušené a funkčné obdo-
bie prezidenta predĺžené na 7 rokov. Najvýznamnejšou právomocou prezidenta 
je vydávanie dekrétov so silou zákona, čo je štandardný jav v krajinách strednej 
Ázie. Prezident reprezentuje krajinu navonok, podľa ústavy je tiež garantom 
práv a slobôd občanov a dodržiavania ústavy a zákonov. Okrem toho menuje 
a odvoláva vládu a ďalších predstaviteľov štátnej administratívy. Jeho právo-
moci sú pomerne jasne definované, o to výraznejší je rozdiel v praktickom fun-
govaní politického režimu, keďže prezident má takmer neobmedzenú moc. 
Formálne demokratické inštitúcie slúžia na zakrytie nedemokratického cha-
rakteru režimu, pričom moc je koncentrovaná v rukách prezidenta. 

Prvé voľby, v ktorých si ľudia volili prezidenta, sa uskutočnili v roku 1991. 
O funkciu sa uchádzal dovtedajší prezident Karimov a líder opozičnej strany 
Erk Muhammed Sólih. Karimova pozícia v štátnom, straníckom i klanovom 
systéme vtedy ešte nebola upevnená a vo voľbách bol nútený súhlasiť s opo-
zičným kandidátom (Horák, 2005: 51). Voľby vyhral jednoznačne Karimov, 
ktorý získal 86 % hlasov. V roku 1995 sa konalo referendum o predĺžení vo-
lebného obdobia až do roku 2000. Za zmenu zahlasovalo podľa oficiálnych 
údajov až 99 percent voličov. Ďalšie prezidentské voľby sa tak uskutočnili  
v roku 2000. V tomto období sa naplno prejavilo imitovanie demokracie, cha-
rakteristická črta uzbeckého režimu, keď okrem prezidenta kandidujú aj iní 
kandidáti, ktorí sú však schválení režimom. Popri prezidentovi sa o funkciu 
uchádzal Abdulhafiz Džalolov, vtedajší tajomník Ľudovodemokratickej strany, 
ktorej predsedom bol v minulosti prezident. Počas volebnej kampane Džalolov 
vyhlásil, že podporuje vo voľbách svojho súpera, Karimova. Prezident získal 
takmer 92 percent hlasov, jeho protikandidát iba 4,1 %.  

V roku 2002 sa uskutočnilo referendum, v ktorom bolo schválené predĺženie 
funkčného obdobia prezidenta z piatich na sedem rokov, vrátane prebiehajú-
ceho mandátu. Zatiaľ posledné prezidentské voľby sa uskutočnili v roku 2007. 
Aj v týchto voľbách bola zabezpečená „pluralita“ volieb. Okrem prezidenta 
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kandidovali tiež predstavitelia povolených politických strán, rovnako tak aj 
„občiansky“ kandidát, ktorý bol riaditeľom Národného centra pre ľudské práva 
v Uzbekistane. Ani jeden z kandidátov nemohol byť reálnym konkurentom 
pre prezidenta, ktorý dosiahol zisk 91 percent hlasov.  

Parlament po získaní nezávislosti Uzbekistanu pokračoval v zložení, aké 
vyplývalo z volieb v období Sovietskeho zväzu. V tomto období sa ešte v par-
lamente vyskytovali opozičné skupiny. Avšak po nutnosti opätovnej registrá-
cie politických strán v roku 1993 ostali povolené už iba proprezidentské poli-
tické subjekty. Parlament má, vzhľadom na charakter režimu, len slabé posta-
venie a skôr formálne právomoci. „Prezident Karimov vykonáva autoritu nad 
všetkými aspektmi uzbeckej vlády ako aj väčšinou verejného života. Výkonná 
moc dominuje nad legislatívou a súdnictvom, ktorých jedinou úlohou je vy-
konávať prezidentovu vôľu“ (Pannier, 2012: 594). 

Prvé parlamentné voľby sa uskutočnili v roku 1994. Vo voľbách zvíťazila 
Ľudovodemokratická strana, na čele ktorej stál prezident. Vysoký podiel man-
dátov získali nestranícki kandidáti, najmä z radov miestnych autorít a samo-
správ. Títo kandidáti prechádzali prísnou kontrolou a k voľbám boli pripustení 
iba tí, o ktorých lojalite nebolo pochybností. Na nátlak zo zahraničia vzniklo 
pred parlamentnými voľbami v roku 1999 niekoľko ďalších politických strán, 
čím sa rozšírila „pluralita“ straníckeho systému. Nové politické strany tiež 
podporovali režim prezidenta Karimova. Voľby opäť vyhrala Ľudovodemok-
ratická strana.  

Na základe výsledkov referenda z roku 2002 vznikol dvojkomorový parla-
ment. Parlamentné voľby v roku 2005 vyhrala nová „hlavná“ strana v Uzbe-
kistane- Liberálnodemokratická, za ktorou stála dcéra prezidenta Karimova. 
Ostatné parlamentné voľby v decembri 2009 a v januári 2010 opäť vyhrala 
Liberálnodemokratická strana. „Možno aby sa vytvoril dojem diverzity, Libe-
rálnodemokratická strana, Milliy Tiklanish demokratická strana a Adolat so-
ciálnodemokratická strana deklarovali, že vytvárajú „väčšinový demokratický 
blok“ v parlamente. Ľudovodemokratická strana vyhlásila, že bude menšino-
vou opozičnou stranou“ (Nichol, 2012: 3). Zaujímavosťou týchto volieb bolo 
rozhodnutie prideliť 15 mandátov novovzniknutej strane, Ekologickému hnutiu 
Uzbekistanu, ktoré vo voľbách nekandidovalo. Režim vytvoril „jednotný front“ 
strán, keď vo voľbách kandidujú viaceré politické subjekty alebo nestranícky 
kandidáti, ale ich registrácia je schvaľovaná ministerstvom vnútra. Spája ich 
lojalita voči režimu. Imitácia demokracie je dovedená takmer k dokonalosti, 
keď okrem multistraníckeho systému existuje aj vládna koalícia a opozícia. 
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Avšak reálna opozícia v krajine pôsobiť nemôže a preto je sústredená v zahra-
ničí. 

V politickom režime Uzbekistanu zohrávajú dôležitú, hoci neformálnu, úlo-
hu klany, ktoré často nahrádzajú formálne inštitúcie. Klanové hľadisko je zo-
hľadňované pri výbere osôb do štátnych funkcií, ale má vplyv aj v ekonomike. 
V dnešnom Uzbekistane existujú dva hlavné klanové tábory – samarkandský 
a taškentský, ktoré majú vplyv u prezidenta Karimova a bojujú medzi sebou  
o moc a výhodné pozície (Horák, 2005: 58). Zvolenie Karimova do funkcie 
bolo kompromisom medzi klanmi, keďže síce patril k samarkandským klanom, 
avšak nepatril medzi ich najvýznamnejších predstaviteľov. Rozdelenie klano-
vých regionálnych elít približne zodpovedá historickým oblastiam Uzbekistanu, 
ktoré v minulosti tvorili oddelené časti rôznych štátnych subjektov. Tradičným 
základom uzbeckej spoločnosti zostáva mahalla, komunita obyvateľov, ktorá 
sa väčšinou formuje geograficky podľa jednotlivých dedín alebo mestských 
častí (Horák, 2005: 66). 

6.2. Motivácie pre vznik terorizmu 

Islam je neoddeliteľnou súčasťou života obyvateľov stredoázijských krajín 
a Uzbekistan je v tomto ohľade historickým centrom regiónu. Avšak 70 rokov 
komunistickej vlády spôsobilo, že islam bol z verejného a politického života 
vytlačený do osobnej sféry. Napriek tomu, zostal základom identity, kultúry  
a historického dedičstva. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa islam opäť stal sú-
časťou verejného života, aj napriek sekulárnemu charakteru stredoázijských 
režimov. „Pre väčšinu moslimov v Uzbekistane sú základné normy a hodnoty 
definované takzvaným ľudovým islamov, ktorý zahŕňa mnohé (často neislam-
ské) elementy miestnych tradícií“ (Zasada, 2004: 78). Väčšina moslimov  
v strednej Ázii vyznáva umiernený hanafijský islam. Viacerí autori uvádzajú, 
že radikálnejšie smery islamu nemajú v regióne tradíciu a rozširujú sa predo-
všetkým vďaka podpore zo zahraničia. „V rovine islamskej propagandy a ideo-
lógie sa angažovali najmä Saudská Arábia a Pakistan, predovšetkým pri výučbe 
arabčiny a islamských vied, financovaním výstavby mešít a madrás. Tieto sna-
hy sa však nestretli s masovou odozvou, hoci sa percento ľudí praktizujúcich 
islam zvýšilo“ (Horák, 2006: 93).  

Avšak aj v Uzbekistane sa vytvorili skupiny, ktoré presadzovali zavedenie 
islamského práva a vytvorenie islamského štátu. Najskôr tieto skupiny vzni-
kali najmä ako snaha o stabilizáciu spoločnosti postihnutej faktickým krachom 
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ekonomiky a sociálnej sféry, neskôr sa práve z týchto kruhov začali transfor-
movať radikálne islamské organizácie (Horák, 2007). Režimu v Uzbekistane 
sa ich začiatkom 90. rokov podarilo efektívne eliminovať, keď predstavitelia 
týchto skupín skončili vo väzení alebo v exile. Práve oni sa stali neskoršími 
lídrami radikálnych hnutí, ktoré znamenali hrozbu pre režim prezidenta Kari-
mova. Politické požiadavky islamistických organizácií zmenili vnímanie isla-
mu v regióne, predovšetkým v očiach vládnucej elity. Tá začala chápať islam 
ako možnú hrozbu, najmä ak nebol pod štátnou kontrolou.  

Prezident Karimov sa po získaní nezávislosti krajiny pokúsil využiť islam 
na posilnenie svojho postavenia, budovanie novej „ideológie“ a národnej iden-
tity. Napríklad vykonal púť do Mekky, podporoval budovanie nových mešít  
a madrás či zaviedol oslavovanie islamských sviatkov108. Navyše, Karimov 
svoju prezidentskú prísahu, okrem ústavy, zložil aj na korán. „Karimov sám 
seba ustanovil do pozície obrancu „skutočného“ islamu a následníka Tamer-
lána“ (Naumkin, 2006: 130). Uzbekistan, ako pravdepodobne najkritizova-
nejší štát regiónu za jeho antiislamský postoj, oficiálne preferuje menej poli-
tickú formu islamu – súfizmus. Krajina dosiahla výborné vzťahy s globálnou 
sieťou najvýznamnejšieho sufiského rádu, Naqšbandíja (Cornell – Spector, 
2002: 195).  

Stredoázijské elity nie sú v opozícii voči islamu ako takému, ale sú proti 
radikálnemu politickému islamu, ktorý je v opozícii voči týmto režimom. Isla-
mistické radikálne skupiny často ašpirujú na prevzatie politickej moci a zvrh-
nutie režimov, pričom vládne elity považujú za neveriacich. Predstavujú tak 
priamych vyzývateľov súčasnej vládnej moci, predovšetkým v Uzbekistane. 
Hlavnou odpoveďou režimu na túto hrozbu sa stala represia islamskej ako aj 
sekulárnej opozície, sprísnenie kontroly nad islamom a budovanie vzťahov 
medzi štátom a náboženstvom na podobných základoch, ako tomu bolo v čase 
Sovietskeho zväzu. Uzbecký režim všetkých svojich oponentov označuje za 
radikálov, islamistov či teroristov. „Toto označenie slúži predovšetkým ako 
nástroj upevnenia režimu, odvedenia pozornosti obyvateľstva od vnútorných 
problémov a ako vhodná zámienka na likvidáciu politických oponentov“ (Ho-
rák, 2006: 85). Opatrenia porušujúce základné ľudské práva sú zdôvodňované 
práve touto hrozbou. „Režim v Uzbekistane je expertom na hranie takejto hry. 

                                                 
108 V Uzbekistane vláda začala oslavovať niekoľko výročí významných islamských postáv 

ako al-Bukhari, al-Marghinani a al-Maturidi, ktorí boli všetci vyhlásení za uzbecké ná-
rodné postavy. (ICG, 2003: 3) 
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Islamskí ozbrojenci v krajine existujú, ale ak by aj neexistovali, režim by si 
ich musel vymyslieť“ (Khalid, 2007: 170). To, čo režim považuje za „zlý“ 
respektíve nebezpečný islam má veľmi širokú definíciu a dá sa uplatniť prak-
ticky na všetkých oponentov. Sú to „všetky neautorizované vyjadrenia islamu, 
alebo konanie mimo dosahu oficiálnych inštitúcií“ (Khalid, 2007: 170). 

Koncom 80. rokov začali v strednej Ázii vznikať islamské politické strany, 
hnutia a organizácie. „Prvou z nich bola tzv. Islamská demokratická strana 
založená v roku 1989. Na jej zjazd síce ďalšie aktivity nenadviazali, ale mnohí 
jej delegáti zakladali v júni 1990 celozväzovú Islamskú stranu obrody. Zalo-
ženie tejto strany sa stalo zrejme najvýznamnejším produktom inštitucionali-
zácie islamu v strednej Ázii“ (Horák, 2006: 91−92). Už krátko po svojom za-
ložení sa strana začala rozpadať. Výraznejšie sa uchytila iba v Tadžikistane, 
kde v určitej forme pretrvala dodnes a v Uzbekistane, kde však bola ešte na 
začiatku 90. rokov režimom potlačená. Vznikali aj ďalšie organizácie založené 
na islame, napríklad hnutie Adolat vytvorené nespokojnými členmi Islamskej 
strany obrody, ktorí chceli vyhlásiť islamský štát. Ale krátko po získaní nezá-
vislosti bol vo všetkých krajinách, s výnimkou Tadžikistanu, prijatý zákaz po-
litických strán založených na náboženskom alebo etnickom princípe. Tie tak 
boli nútené pôsobiť mimo zákonného rámca. Vzhľadom na tieto kroky sa v Uz-
bekistane začali presadzovať predstavitelia radikálnejších smerov, ktorí získali 
finančnú podporu zo zahraničia. „Tieto skupiny pozostávali najmä z mladých 
mužov, ktorí sa snažili vyplniť vákuum zanechané štátom, vytvorením tzv. 
„islamistických milícií“ na udržanie poriadku v uliciach a uplatňovaním prvkov 
šarie medzi populáciou“ (ICG, 2003: 4). Po prezidentských voľbách v roku 
1991 si začal Karimov upevňovať svoju moc a postupne sa vysporiadal aj 
so stúpencami radikálnejších smerov. Časť z nich skončila vo väzeniach, časť 
v exile. Z nich boli neskôr formované základy Islamského hnutia Uzbekis-
tanu, pre ktoré sa zvrhnutie prezidenta Karimova stalo jedným z hlavných 
cieľov.  

Islom Karimov často zdôrazňuje, že určitá miera vlády „tvrdej ruky“ bola 
nevyhnutná na prekonanie chaosu, ktorý vznikol rozpadom Sovietskeho zväzu 
a viedol k viacerým konfliktom v regióne či k občianskej vojne v susednom 
Tadžikistane. „Zatiaľ čo bol Karimov kritizovaný medzinárodným spoločen-
stvom za porušovanie ľudských práv, prezident zostával presvedčený, že vláda 
železnej päste je najlepším spôsobom na dosiahnutie stability a bezpečnosti 
Uzbekistanu a na zabezpečenie jeho politickej pozície“ (Naumkin, 2005: 110). 
Navyše je to pre prezidenta jediný možný spôsob ako realizovať hospodárske 
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a politické reformy a bojovať s extrémistami a teroristami. „Regionálne elity, 
pochádzajúce z komunistickej nomenklatúry zo sovietskych čias, sa spolieha-
jú na politický nástroj, ktorý poznajú najlepšie – použitie bezpečnostného apa-
rátu a systému trestov na zničenie radikálnej islamistickej hrozby“ (Cornell – 
Spector, 2002: 195−196).  

Boj s islamistickými extrémistami a teroristami sa stal jedným zo základ-
ných pilierov legitimity Karimovho režimu. Existencia islamistických radiká-
lov a teroristov slúži režimu ako ospravedlnenie pre zásahy voči oponentom 
režimu a autoritárskeho spôsobu vlády. Všetky násilné udalosti sú pripisované 
islamistickým teroristom, pričom túto hrozbu režim často úmyselne zveličuje. 
„Karimov založil svoju samolegitimizáciu nielen na strachu z alternatívy, ale 
tiež na svojej identifikácii so štátom a národnou identitou. Islamistická opozí-
cia pomáha Karimovovi nielen vytváraním strachu z vojny a nestability, ale 
tiež vytváraním argumentu, že jedinou alternatívou k jeho vláde je opustenie 
národného základu štátu“ (March, 2003: 323). Predovšetkým od konca 90. ro-
kov sa boj s takýmito organizáciami stal jedným z ústredných legitimizačných 
motívov režimu. Súviselo to s ozbrojenou hrozbou zo strany Islamského hnu-
tia Uzbekistanu, ako aj zo strany nenásilnej, ale rovnako nebezpečnej alterna-
tívy vo forme hnutia Hizb ut-Tahrír, ktoré si koncom 90. rokov začalo získavať 
výraznejší počet stúpencov aj v Uzbekistane.  

Podľa názoru viacerých autorov, treba za vznikom a rozšírením radikálnych 
islamistických hnutí v strednej Ázii hľadať autoritársky spôsob vlády v týchto 
krajinách. Napríklad podľa Bowyera (2008: 6) sa Islamské hnutie Uzbekistanu 
rozvinulo ako reakcia na autoritárske vedenie uzbeckého prezidenta a represie 
používané proti akémukoľvek vyjadreniu politického islamu. Podobne tak aj 
McGlinchey (2005: 559−560) dáva do súvislosti tieto skupiny a charakter re-
žimu; „Čím je výraznejší autoritarizmus štátu, tým zjavnejší bude politický 
islam v spoločnosti. V štátoch, kde je politické súťaženie brutálne potlačené, 
opozičné hnutia nemôžu dúfať v dialóg s vládou. Preto je revolučná stratégia 
jediná možná na dosiahnutie efektívnej politickej zmeny.“ Aj Asanbekov (2005: 
127) pripisuje hlavnú úlohu v používaní násilných praktík islamistických hnutí 
autoritárskemu charakteru režimov. „V demokratickom zriadení sú skutočné 
ciele krajne radikálnych politických síl ľuďmi rýchlo rozpoznané. Potom stratia 
verejnú podporu nielen vo voľbách, ale aj pre použitie násilných spôsobov 
politického boja. V totalitnom zriadení sa nemožnosť pokojnej zmeny moci 
stáva hlavnou príčinou aktivizácie terorizmu na ideologickom aj náboženskom 
základe. Násilné potlačenie politických protivníkov dominantnými klikami 
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autoritárskych aj diktátorských režimov núti opozíciu k použitiu násilných spô-
sobov ovplyvnenia politických procesov.“ Naopak, podľa Tolipova (2011: 12) 
sú radikálne skupiny do veľkej miery produktom vonkajšieho vplyvu, keďže 
„extrémistické a fundamentalistické vlny prenikli do strednej Ázie z vonku  
a netvoria súčasť miestnych vetiev islamu. Islamisti absolútne odmietajú de-
mokraciu a akúkoľvek formu sekulárneho štátu. Využívajú všetky prostriedky 
na dosiahnutie tohto cieľa, od propagandy až po terorizmus.“  

Pre väčšinu islamistických radikálnych hnutí či teroristických skupín pô-
sobiacich v Uzbekistane je konečným cieľom zvrhnutie režimu prezidenta 
Karimova a zavedenie islamského štátu. Islamské hnutie Uzbekistanu vyhlá-
silo „džihád proti tyranskej vláde Uzbekistanu a jeho bábke Islamu Karimo-
vovi. Primárnym cieľom vyhlásenia džihádu je vytvorenie islamského štátu 
založeného na Koráne a s uplatňovaním šarí’e“ (March, 2003: 322). Navyše 
tieto skupiny odmietajú aj koncepciu štátu a národnú identitu ako takú. „Isla-
mistické texty neodkazujú na „Uzbekistan“ ale na „naše územia“ alebo, v prí-
pade Hizb ut-Tahrír na Uzbekistan ako provinciu globálneho kalifátu. Ich 
výzvy nie sú adresované „Uzbekom“ ale „moslimom provincii Uzbekistan“ 
alebo jednoducho moslimom našich území“ (March, 2003: 322).  

Niektorí autori zdôrazňujú, že režim v Uzbekistane úmyselne zveličuje 
hrozbu týchto skupín, aby mohol využívať tvrdé opatrenia proti všetkým pro-
tivníkom. Navyše sa zdá, že výzvy radikálnych skupín majú len malú odozvu 
medzi väčšinovou populáciou. Napríklad podľa Khalida (2007: 158) neexis-
tuje dôvod veriť, že riešenia, ktoré ponúka napríklad Islamské hnutie Uzbekis-
tanu, majú širokú popularitu v krajine. Islam, národ a tradícia v Uzbekistane 
šťastne koexistujú.“  

Ako upozorňuje Horák (2007) v prípade mnohých udalostí, ktoré uzbecký 
režim pripisuje islamistom, existujú pochybnosti o ich zapojení, keďže okrem 
islamského extrémizmu existujú „prinajmenšom dve príčiny, ktoré môžu byť 
v pozadí tzv. teroristických činov – spory medzi klanmi v okolí prezidenta  
a rastúca nespokojnosť obyvateľstva s režimom, ktorý nedokázal obyvateľstvu 
zabezpečiť aspoň určitú životnú úroveň, rovnako tak ako rozumnú perspektí-
vu pre mnohých nezamestnaných ľudí.“ Pre viacerých autorov je základným 
predpokladom pre podporu radikálnych hnutí a teroristických skupín „miestna 
skúsenosť“ v podobe zlej ekonomickej a sociálnej situácie, skorumpovanosti 
úradov a nespravodlivosti. Hill a Jones (2006: 113) argumentujú, že aj keď za 
mnohé teroristické útoky boli zodpovedné islamistické militantné skupiny, väč-
šina protestov v Uzbekistane za posledných 15 rokov bola motivovaná ekono-
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mickými a sociálnymi sťažnosťami a svojvoľnými akciami lokálnych úradov. 
Dôležitá je tiež reakcia na tvrdé potlačenie islamských aktivít, ktoré postavili 
aj umiernených moslimov proti ich štátu (ICG, 2001: 11). Práve zhoršujúce sa 
životné podmienky, tvrdá politika voči oponentom, korupcia a nerovnomerné 
rozdelenie bohatstva sú témy, pomocou ktorých islamisti diskreditujú súčasný 
režim a miesto neho ponúkajú svoju alternatívu vo forme islamského štátu. 
Vzhľadom na tieto faktory je pochopiteľné, že došlo k radikalizácii určitých 
častí spoločnosti, hoci nemožno hovoriť o masovej podpore. Podľa Tolipova 
(2011: 12) vznikla „radikálna vrstva“ pričom jej členovia prišli o životné štan-
dardy, niektorí sa stali nábožensky horliví a ďalší sa zapojili do organizovaného 
zločinu. Táto výbušná zmes vytvára sociálny, morálny a finančný priestor pre 
radikálnu verziu islamu.  

Ako ďalej zdôrazňuje Horák (2007), základňu pre bojovníkov týchto hnutí 
tvorili predovšetkým s režimom nespokojní a sociálne a ekonomicky nezaistení 
ľudia z Ferganskej kotliny. Tu má islamská ideológia najväčšie predpoklady 
na rozvoj a tvorí prirodzenú protiváhu režimu v Taškente, ktorý navyše príliš 
nepomáha v rozvoji tejto oblasti. Aj podľa Zasadu (2004: 68) je nestabilita 
Uzbekistanu produktom vnútorných politík, keďže v ekonomike autority im-
plementovali nesprávne ekonomické politiky, zlyhali v liberalizácii a otvorení 
trhu, zachovali centrálne plánovaný model ekonomiky a nevhodne rozdeľovali 
rozpočtové príjmy.  

6.3. Teroristické a radikálne skupiny 

Režimy v Uzbekistane a tiež v Kirgizsku, sa na konci 90. rokov a začiat-
kom nového tisícročia museli vysporiadať s ozbrojenou hrozbou zo strany 
Islamského hnutia Uzbekistanu (IHU), snažiaceho sa zvrhnúť vlády stredoá-
zijských republík a vytvoriť islamský štát. V roku 2001 však bolo Islamské 
hnutie Uzbekistanu výrazne oslabené po zvrhnutí hnutia Taliban v Afganistane, 
kde malo svoje základne. Pri bojoch v Afganistane zahynuli stovky bojovníkov 
a viacerí významní predstavitelia IHU, vrátane vojenského veliteľa. Zostávajú-
ci členovia hnutia sa spolu s členmi Talibanu a al-Káidy stiahli najmä do hra-
ničných oblastí medzi Afganistanom a Pakistanom, odkiaľ pokračujú v boji. 

Po oslabení IHU sa hlavným nepriateľom uzbeckého režimu stala organi-
zácia Hizb ut-Tahrír al Islami, ktorej príslušníci majú podobné ciele, ako čle-
novia IHU, teda zvrhnutie prezidenta Karimova a vytvorenie kalifátu. Uzbecká 
vetva organizácie je súčasťou nadnárodnej siete. Hlavný rozdiel oproti Islam-
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skému Hnutiu Uzbekistanu spočíva v nenásilnom presadzovaní cieľov. Medzi 
hlavné metódy hnutia patrí získavanie nových členov, náboženské vzdeláva-
nie a distribúcia propagačných a vzdelávacích materiálov. Na druhej strane, 
organizácia zastáva radikálne protizápadné, protižidovské a antidemokratické 
postoje, pričom odmieta aj koncepciu národného štátu ako takého. Uzbekistan, 
podobne ako ostatné štáty strednej Ázie a viaceré štáty po celom svete, zara-
ďuje túto organizáciu medzi teroristické a extrémistické. 

Islamské hnutie Uzbekistanu (IHU) 

Hoci boli islamistickí militanti vždy radení medzi hlavných nepriateľov 
režimu prezidenta Karimova, vnímanie tejto hrozby sa zvýšilo po bombových 
útokoch vo februári 1999 v Taškente, za ktoré mali byť podľa režimu zodpo-
vední príslušníci sekulárnej aj islamistickej opozície, a tiež po ofenzíve Islam-
ského hnutia Uzbekistanu v susednom Kirgizsku v tom istom roku. „IHU sa 
vytvorilo na základe hnutí Adolat a Islom laškorlari, ktoré vznikli na začiatku 
90. rokov v snahe riešiť neutešenú sociálnu a ekonomickú situáciu vo Fergan-
skej kotline“ (Horák, 2006: 96). Neskôr tieto hnutia začali mať aj politické po-
žiadavky. „Skupina mužov, vedená Tohirom Joldaševom a Džumou Naman-
gánim, vybudovala v meste Namangan mešitu v snahe posilniť islamský spôsob 
obliekania a správania. Navyše požadovali vyhlásenie islamského štátu a od-
mietali vládu Isloma Karimova“ (Cornell, 2005: 626). Pozícia prezidenta v tom 
čase nebola ešte dostatočne stabilná a tak sa pokúsil s Joldaševom na jar 1991 
dohodnúť. „Verejné stretnutie sa zmenilo na silnú hádku pretože Karimov ne-
mohol splniť požiadavky islamistov bez demontáže štátu. Karimov, ktorý mu-
sel riešiť naliehavejšiu otázku tranzície od Sovietskeho zväzu, nezakročil proti 
radikálom až do marca 1992“ (Johnson, 2007: 115).  

Neskorším lídrom IHU sa však podarilo ujsť do Tadžikistanu, kde sa prida-
li k radikálnym častiam opozície, po boku ktorej bojovali v občianskej vojne. 
Po podpísaní mierovej zmluvy v júni 1997 niektoré radikálne opozičné skupi-
ny odmietli zložiť zbrane a časť z nich sa presunula do Afganistanu. V septem-
bri 1998 Tohir Joldašev a Džuma Namangáni v afganskom Kábule oficiálne 
oznámili vytvorenie Islamského hnutia Uzbekistanu. „S pomocou al-Káidy, 
Talibanu, Harakat al-Ansar a al-Džihád, Joldašev zjednotil radikálne skupiny 
Adolat, Islam Laskarlari (obe viedol), Barak a Tauba do Islamského hnutia Uz-
bekistanu“ (Baran − Starr − Cohen, 2006: 26). Hnutie malo od začiatku dvoch 
lídrov, Tohira Joldaševa, ktorý sa stal ideologickým vodcom hnutia a Džumu 
Namangániho, ktorý bol vojenským lídrom. Ten po úteku z Uzbekistanu vybu-
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doval v Tadžikistane svoj vlastný výcvikový tábor a podieľal sa na preprave 
narkotík. Islamská agenda bola pochopiteľne jedným z kľúčových aspektov  
v deklarácii hnutia, pričom „hnutie vyhlásilo džihád v snahe vytvoriť nábo-
ženský systém, náboženskú vládu a zaviesť šarí‘u. Avšak významnú zložku mal 
tvoriť aj boj proti útlaku v rámci krajiny, úplatkom, nerovnosti, a za oslobo-
denie moslimských bratov z väzenia“ (Johnson, 2007: 115). Ako ďalej zdô-
razňuje Johnson, IHU sa oveľa viac ako Taliban snažilo vytvoriť politické 
a náboženské ospravedlnenie ich pokusu prebrať moc. 

Hoci určitá časť členov hnutia pochádzala zo zahraničia, väčšinu z nich 
tvorili utečenci z Uzbekistanu, ktorí odišli spolu s lídrami do Tadžikistanu na 
začiatku 90. rokov, prípadne sa už účastnili občianskej vojny v Tadžikistane. 
Viacero osôb sa k hnutiu pridalo aj neskôr kvôli nátlaku, ktorý začal vyvíjať 
režim v Taškente na ľudí praktikujúcich iný ako „oficiálny“ islam. „Pre určité 
vrstvy moslimov vo Ferganskej kotline, hlavne mladšie ročníky bez patričné-
ho sociálneho zázemia, znamenali tieto represálie stratu blízkych rodinných 
príslušníkov, zamestnania a perspektívy. Z týchto nespokojných ľudí vznikol 
potenciál pre verbovanie do skupín radikálnych islamistov“ (Horák, 2006: 97). 
Hoci sa veľa písalo o finančných motívoch vstupu do IHU, či o prepojeniach 
na organizovaný zločin, podľa správy ICG (2001: 12) neexistuje dôvod pred-
pokladať, že za vstupom väčšiny týchto ľudí do hnutia bolo primárne zodpo-
vedné niečo iné ako náboženské presvedčenie a sociálne väzby. Na druhej stra-
ne treba povedať, že kriminálna zložka hrala dôležitú úlohu aj kvôli tomu, že 
tvorila časť prostriedkov, z ktorých bola financovaná činnosť hnutia. To však 
neznamená, že by sa IHU vzdalo svojej náboženskej ideológie. „V skutočnosti 
IHU nebolo monolitickou organizáciou. Mnohé štúdie ukazujú, že v rámci 
tejto skupiny spolu existovali viac kriminálne a vojensky orientované frakcie 
a viac nábožensky založené časti“ (Baran − Starr − Cornell, 2006: 48−49) In-
terpol označil IHU za hybridnú organizáciu, v ktorej kriminálne záujmy mali 
často vyššiu prioritu ako politické ciele a jej lídri mali veľký záujem na nepo-
kojoch a nestabilite v oblasti, v snahe zabezpečiť cesty, ktoré používajú na pre-
pravu drog (Baran − Starr − Cornell, 2006: 48). 

IHU využívalo ozbrojený boj a teroristické útoky na dosiahnutie svojich 
cieľov či už ide o tie „vyššie“ ako je zvrhnutie režimu prezidenta Karimova  
a vytvorenie islamského štátu alebo „praktickejšie“ v podobe zabezpečenia 
drogových ciest. „Použitie sily je pre hnutie legitímnym prostriedkom v boji 
proti uzbeckému režimu. Na jednej strane ozbrojený boj mohol znamenať pria-
me nebezpečenstvo pre režimy stredoázijských štátov, na druhej strane práve 
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použitie násilia a prepojenie na obchod s drogami spôsobili, že IHU bolo pre 
miestnych ľudí neatraktívne a nedokázalo získať širšiu podporu“ (Akbarzadeh, 
2004: 698). Práve nedostatok podpory od miestneho obyvateľstva mohol byť 
jedným z kľúčových dôvodov, prečo IHU zlyhalo vo svojom boji proti uzbec-
kému a iným stredoázijským režimom.  

Vo februári 1999 vybuchlo v Taškente niekoľko bômb, pri ktorých zahy-
nulo 16 ľudí, ďalších viac ako 100 bolo zranených. Režim spočiatku zo zod-
povednosti obviňoval sekulárnych opozičných politikov žijúcich v exile. 
„Avšak medzi 2000 zadržanými bolo tak veľa islamistov, že uzbecká vláda za-
čala pripisovať zodpovednosť aj Islamskému hnutiu Uzbekistanu“ (Johnson, 
2007: 122). Podľa Horáka (2007) však pôvodcov týchto výbuchov je potreb-
né hľadať skôr medzi príslušníkmi bezpečnostných síl. Ani ďalšie útoky, 
pripisované islamistom v neskorších rokoch, nie sú jednoznačne zodpoved-
nosťou radikálnych skupín a pozadie podobných udalostí zostáva nejasné. 
Naopak, Johnson (2007) sa nedomnieva, že by za útokmi stáli bezpečnostné 
zložky, pretože Karimov nepotreboval takéto krvavé akcie na ospravedlnenie 
svojej politiky. Existuje množstvo dôkazov, podľa Johnsona, ktoré poukazujú 
na to, že prezident bol skutočne rozzúrený z útokov. Po týchto udalostiach 
došlo k prenasledovaniu podozrivých osôb, 19 zadržaných osôb bolo odsúde-
ných na smrť. „Uzbecké autority uskutočnili široký záťah proti všetkým po-
dozrivým, ktorých mohli spájať s udalosťami, aj voči ľuďom prejavujúcim 
najjemnejšie sympatie s islamistom“ (Naumkin, 2005: 109). Predstavitelia 
IHU oficiálne neprebrali zodpovednosť za explózie v Taškente, avšak túto 
akciu považovali za akciu ľudu protestujúcemu proti despotizmu (Naumkin, 
2005: 82).  

Za ďalšími akciami, ktorými boli vpády na územie Kirgizska a čiastočne 
Uzbekistanu v rokoch 1999 a 2000, už Islamské hnutie Uzbekistanu nepo-
chybne stálo. Podľa väčšiny názorov však týmito nájazdmi neboli sledované 
politické alebo ideologické ciele, ale predovšetkým snaha zabezpečiť drogo-
vé cesty. Napríklad podľa Cornella a Spector (2002: 197) vpád IHU v roku 
1999 do Kirgizska prebehol čiastočne ako reakcia na pomerne úspešnú snahu 
kirgizskej vlády kontrolovať jednu z hlavných drogových ciest z Tadžikistanu 
do mesta Oš v Kirgizsku. Jedným z faktorov prečo sa mohli tieto nájazdy usku-
točniť boli Namangániho vzťahy s predstaviteľmi bývalej tadžickej opozície, 
po boku ktorých bojoval v občianskej vojne. „Namangáni zabezpečil nefor-
málne povolenie na prekročenie tadžicko-kirgizskej hranice. Tento útok sa 
uskutočnil v čase vyjednávania medzi tadžickou vládou a opozíciou o imple-
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mentácii mierovej zmluvy. Tadžické autority, za týchto podmienok, neboli 
ochotné ísť do konfrontácie s Namangánim“ (Cornell, 2005: 627). 

Počas útokov v roku 1999 časť militantov zobrala za rukojemníkov starostu 
jednej kirgizskej dediny a troch vládnych úradníkov. „Ozbrojenci pôvodne po-
žadovali výmenou za rukojemníkov prepustenie politických väzňov v Uzbekis-
tane. Nakoniec kirgizská vláda vyjednala prepustenie rukojemníkov výmenou 
za 50 000 dolárov a bezpečný let do Afganistanu pre ozbrojencov“ (Cornell, 
2005: 627). Väčšia skupina bojovníkov však pokračovala v postupe do ďalších 
častí juhozápadného Kirgizska. Počas postupu zajali veliteľa síl ministerstva 
vnútra a ďalších rukojemníkov, vrátane štyroch japonských geológov. Tých 
neskôr vymenili za výkupné zaplatené japonskou vládou. Potom sa bojovníci 
stiahli najskôr do Tadžikistanu a neskôr po dohode s tadžickou vládou, ktorá 
bola pod tlakom Uzbekistanu, pokračovali do Afganistanu. 

Vzhľadom na to, že počas zimy roku 2000 bolo už celé vedenie IHU spolu 
s rodinnými príslušníkmi a spolupracovníkmi v Afganistane, nastalo posilnenie 
spolupráce s Talibanom a najmä s al-Káidou. „Hnutie získalo viac bojovníkov, 
ktorých počet sa rozšíril na 2000 osôb zahŕňajúc Uzbekov, Tadžikov, Arabov, 
Afgancov a Ujgurov“ (Johnson, 2007: 132). V roku 2000 hnutie opäť uskutoč-
nilo výpady, ktoré tentokrát zasiahli oveľa väčšie územie vrátane Uzbekistanu  
a útoky boli tiež lepšie pripravené. „Jednotky IHU zaútočili hlboko vo vnútri 
Uzbekistanu na rekreačné stredisko 100 kilometrov na sever od Taškentu. Zhru-
ba 15 útočníkov zabilo štyroch vojakov a zajalo rukojemníkov, čo spôsobilo 
paniku. Po prestrelkách sa uzbeckým bezpečnostným silám podarilo vysporia-
dať s ozbrojencami“ (Johnson, 2007: 130). Jadrom útoku bolo niekoľko naraz 
spustených koordinovaných ofenzív, jednotiek zložených z 50 – 100 mužov  
v horách medzi Tadžikistanom a Kirgizskom, ktoré smerovali do Batkenskej 
oblasti (Cornell, 2005: 627−628). Útoky sa skončili tak ako rok predtým, bez 
trvalejších ziskov pre hnutie.  

Vojenské vpády, ktoré v priebehu rokov 1999 a 2000 uskutočnilo IHU na 
územie Kirgizska a Uzbekistanu, mali oficiálne za cieľ dosiahnutie Ferganskej 
kotliny a boj s režimom prezidenta Karimova. Avšak hnutie sa namiesto toho 
sústreďovalo skôr na únosy ľudí, za ktorých dostalo výkupné a, podľa viace-
rých autorov, zabezpečenie drogových ciest. Podľa Horáka (2006: 99) „sa 
vzhľadom na formu prevedenia akcie a počtu bojovníkov predpokladá, že 
Namangáni potreboval zabezpečiť trasu afganského ópia, ktorého úroda bola 
rekordná.“ Rovnako tak aj ďalší autori dávajú tieto výpravy do súvislosti  
s drogovým biznisom. „Hoci výpravy IHU v rokoch 1999 a 2000 boli údajne 
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vedené v mene vytvorenia kalifátu, podľa mnohých dôkazov za nimi stáli viac 
praktické motívy, najmä obchod s drogami. Oblasť, načasovanie aj použitá 
taktika ukazujú týmto smerom“ (Baran − Starr − Cornell, 2006: 47).  

Tieto vojenské útoky vyvolali otázku, či IHU možno považovať za viac 
ako len teroristickú a zločineckú organizáciu, keďže hlavným cieľom, podľa 
všetkého, nebol boj proti stredoázijským režimov, ale skôr pokrytie drogových 
ciest, teroristické útoky a získanie výkupného za rukojemníkov. Odpoveď 
prečo tomu tak bolo, je potrebné hľadať vo vnútornej štruktúre hnutia, ktoré 
nebolo jednotnou organizáciou. Namangániho krídlo prebralo kontrolu nad 
hnutím, určovalo ciele a taktiku a zatlačilo do úzadia politické a ideologické 
ciele, ktoré presadzovalo Joldašovo krídlo. „Táto skutočnosť sa dá dobre ilu-
strovať na zajatí štyroch japonských geológov v roku 1999 v Kirgizsku. Exis-
tujú dôkazy o tom, že Joldašev chcel použiť rukojemníkov pre politické vy-
jednávanie s Taškentom, ale Namangáni sa zaujímal najmä o zabezpečenie 
výkupného a tento pohľad nakoniec prevážil“ (Chaudet, 2006: 114−115). 
Navyše vpády, ktoré uskutočnilo IHU boli príliš malé na to, aby ohrozili 
režimy, a výber cieľov nebol priamo nim, čo taktiež vyvolávalo pochybnosti  
o skutočných zámeroch. „Jedným z vysvetlení bolo pozerať sa na snahu IHU 
ako pokus zopakovať „tadžický model“ teda donútiť uzbeckú vládu k rokova-
niu a k zdieľaniu moci. Ale takéto vysvetlenie je nepravdepodobné, keďže 
oddiely IHU zrejme nechceli vstúpiť do Ferganskej kotliny. V roku 1999 mohli 
ľahko vstúpiť do Ferganskej kotliny ale neurobili to napriek tomu, že to bolo 
ich oficiálne deklarovaným cieľom“ (Cornell, 2005: 627−628). Hoci v roku 
2000 bojovníci hnutia vstúpili aj na uzbecké územie, udialo sa tak len v malom 
rozsahu. „Zdá sa, že cieľom nebol boj proti uzbeckému režimu ale najmä odkaz 
pre verejnosť, a teda skomplikovanie pozície karimovovej vlády ukázaním 
schopnosti IHU preniknúť do blízkosti k Taškentu“ (Cornell, 2005: 628). Pod-
ľa Cornella (2005: 629) existuje aj ďalšie vysvetlenie, keďže je možné, že 
IHU identifikovalo hornatý a chudobný región juhozápadného Kirgizska za 
najvhodnejší základ pre budovanie islamského štátu v strednej Ázii. Táto ob-
lasť zahŕňa tiež etnické enklávy, ktoré boli v minulosti pozitívne naklonené 
islamským hnutiam. 

Zásah medzinárodných síl v Afganistane viedol k výraznému oslabeniu aj 
IHU, ktoré tu malo svoje základne a výcvikové tábory. „Vojna v Afganistane 
mala devastujúci efekt na hnutie, ktoré spravilo strategickú chybu pridaním 
sa k Talibanu pri obrane Mazar Šarífu, čo viedlo k smrti zhruba 240 bojovní-
kov IHU v decembri 2001. Medzi mŕtvymi bol aj vojenský líder hnutia Džu-
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ma Namangani.“ (Akbarzadeh, 2004: 698) Po tejto vojne IHU nezaniklo, ale 
jeho schopnosť byť hrozbou pre stredoázijské režimy sa výrazne znížila a do 
popredia sa dostali iné radikálne a teroristické organizácie. Jednou z výnimiek 
malo byť plánovanie bombového útoku na americkú ambasádu v Biškeku  
v roku 2003 (Amanbayeva, 2009: 173), ktorý bol nakoniec prekazený. Aj pre 
režim prezidenta Karimova prestalo byť hnutie hlavným nepriateľom a do po-
predia sa dostal boj s Hizb ut-Tahrír.  

Jedným z vysvetlení taktiky IHU, ktoré priamo nebojovalo proti režimu 
prezidenta Karimova by mohlo byť na základe jeho závislosti na iných orga-
nizáciách, konkrétne Talibanu a al-Káide, a externých „partneroch“ − výcvik 
bojovníkov prebiehal pod dohľadom týchto organizácií, finančné prostriedky 
boli získavané od donorov v zahraničí, hoci financie boli získavané aj z obcho-
du s drogami, podobne tak aj vojenské vybavenie bolo získavané cez sprostred-
kovateľov. „Toto vysvetlenie má určitú logiku. Nájazdy sa uskutočnili v čase, 
keď sa Taliban snažil poraziť Severnú alianciu v Afganistane, ktorá bola zatla-
čená na malé územie blízko hraníc s Tadžikistanom. Vzhľadom na to, že Se-
verná aliancia získavala väčšinu pomoci zo strednej Ázie, cieľom operácií 
IHU mohlo byť vyvolanie nepokojov v tejto oblasti tak, aby pomohli Talibanu 
a al-Káide eliminovať poslednú hrozbu ich moci v Afganistane (Cornell, 2005: 
628). „IHU udržiava tesné kontakty s množstvom medzinárodných teroristic-
kých organizácií z Afganistanu, Saudskej Arábie, Turecka, rovnako ako s nie-
ktorými tajnými službami, napríklad z Pakistanu. IHU tiež získava finančnú 
podporu z nadácií pôsobiacich v Európe. Ako uvádza Johnson (2007: 128) 
saudskoarabskí sponzori poskytli hnutiu 15 miliónov dolárov, za ktoré boli 
nakúpené ostreľovacie pušky, zariadenia na nočné videnie, ťažké guľomety  
a ďalšie vybavenie. Mnohí sponzori, získaní Joldaševom v Pakistane a na ce-
lom Blízkom východe, poskytli financie v hotovosti. Odhaduje sa, že Na-
mangáni získal 26 miliónov dolárov od Bin Ládina rovnako ako aj dve trans-
portné helikoptéry. Tieto dobré kontakty boli však aj slabosťou Islamského 
hnutia Uzbekistanu, ktoré bolo do značnej miery závislé na ďalších organi-
záciách, a ktorého činnosť bola značne utlmená po oslabení Talibanu a Al-
Kájdy v Afganistane. Po utrpení ťažkých strát niektorí bojovníci IHU ušli 
do južného Waziristanu (územie Pakistanu na hraniciach s Afganistanom), kde 
na rozkaz Bin Ládina bojovníci IHU na čele s Joldaševom prebrali vedúcu 
úlohu“ (Baran − Starr − Cohen, 2006: 27) 

Vodca hnutia Joldašev zahynul pri americkom leteckom útoku v roku 2009. 
Hnutie v súčasnosti pokračuje v činnosti predovšetkým na území Afganistanu, 
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kde sa v máji 2013 pokúsilo obsadiť priehradu na severe krajiny, blízko hraníc 
s Turkménskom. Hnutie však pôsobí aj v Rusku, kde bezpečnostné sily pomer-
ne často zadržia aj osoby „uzbeckého“ pôvodu, ktoré sú spájané s Islamským 
hnutím Uzbekistanu (prípadne niektorými organizáciami naň napojenými).  

Hizb ut-Tahrír (HuT) 

Po oslabení Islamského hnutia Uzbekistanu v roku 2001 sa pozornosť stre-
doázijských vlád zamerala na stranu Hizb ut-Tahrír al-Islámí (Islamská strana 
oslobodenia). Tá sa stala, aspoň podľa mediálneho obrazu, hlavným nepriate-
ľom režimu v Uzbekistane. Strana vznikla v 50. rokoch ako reakcia na vznik 
Izraela. Ideologicky má strana blízko k wahhábizmu a k Moslimskému brat-
stvu. „Od nich sa však zásadne líši rozdielnymi metódami boja za svoje ciele. 
K ich cieľom patrí predovšetkým zjednotenie moslimov do jedného veľkého 
štátu, ktorý by obnovil kalifát doby proroka Muhammada“ (Horák, 2006: 99). 
Strana oficiálne neuznáva násilie ako spôsob obnovenia kalifátu, ale takmer vo 
všetkých stredoázijských štátoch je považovaná za teroristickú organizáciu 
a zakázaná je aj v Rusku a v Nemecku. 

V strednej Ázii začala Hizb ut-Tahrír pôsobiť už na konci 80. rokov, avšak 
významnejšie aktivity začala rozvíjať až o niekoľko rokov neskôr. Hlavná časť 
aktivít v stredoázijskom regióne sa sústreďuje na Uzbekistan, pričom prezi-
dent Karimov a jeho režim sa stali najčastejším terčom atakov zo strany HuT. 
„V rámci Uzbekistanu sa značná časť aktivít sústredí na Ferganskú kotlinu  
a Taškent. Čiastočná analýza zadržaných členov strany medzi rokmi 1997 − 
2001 ukázala, že 23 % z nich bolo z Andižanskej provincie a 35,2 % z Tašken-
tu.“ (ICG, 2003b: 18) 

Napriek snahám stredoázijských vlád o potlačenie činnosti tejto strany, HuT 
naďalej úspešne pokračuje vo svojej činnosti. Paradoxne snahy o jej potlače-
nie, zatýkanie skutočných alebo domnelých členov a represie aj voči ich rodi-
nám spôsobili nárast jej popularity. Najčastejšie odhady počtu členov hovoria 
o 20−30 tisíc členoch a ďalších desať tisícoch podporovateľov a sympatizan-
tov. Preto túto stranu možno označiť za jediné masové hnutie, ktoré stojí  
v opozícii voči stredoázijským režimom. „Dnes je HuT najväčšou a najlepšie 
organizovanou islamistickou organizáciou v strednej Ázii, čo ju spravilo 
hlavným cieľom pre bezpečnostné štruktúry v regióne“ (Turker, 2011: 63). 
Na druhej strane, aj takáto podpora tvorí len zlomok z celej populácie regiónu 
a nie je pravdepodobné, že by získala širokú podporu naprieč celou spoloč-
nosťou.  
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HuT nie je náboženskou organizáciou, ale politickou stranou, hoci veľkú 
časť jej činnosti tvorí aj vzdelávanie k islamu, predovšetkým v strednej Ázii. 
Podľa Chaudeta (2006: 114) za úspechom stojí predovšetkým jej ideológia, 
ktorá dokáže oslovovať časť populácie, jej organizácia a ekonomická, sociálna 
a politická situácia v strednej Ázii. Prepracovaná ideológia je okrem odmieta-
nia násilia hlavným znakom, odlišujúcim túto stranu od iných islamistických 
hnutí. Pre Chaudeta (2006: 114) „je HuT jedinou dôležitou islamistickou sku-
pinou s rozpracovaným systémom viery alebo ideológie, ktorá poskytuje jed-
noduché odpovede na zložité otázky.“ Ideológia, ktorá tvorí základ práce HuT 
nie je nekonfliktná. Je antisemitská a antizápadná a šíri radikálny islamistický 
pohľad na svet, ktorý je nepriateľský voči liberálnej demokracii, západným 
hodnotám a čiastočne aj proti ekonomickému systému. „Pre HuT je demokra-
cia západná, antiislamská a v protiklade s Koránom. To je dôvod, prečo sa HuT 
po väčšinu svojej histórie odmieta zúčastniť na voľbách“ (Chaudet, 2006: 116). 
Hoci v porovnaní s ostatnými radikálnymi skupinami používa odlišné metódy, 
konečné ciele hnutia sú rovnaké a priamo hovoria o konci stredoázijských 
vlád, dokonca aj štátov ako takých. 

Oficiálne odmietanie použitia násilia, terorizmu a útokov na nevinných je 
jednou zo základných charakteristík, ktoré HuT odlišujú od ostatných isla-
mistických hnutí pôsobiacich v strednej Ázii. „Za touto rétorikou existuje 
určité ideologické ospravedlnenie násilia v jej literatúre, a strana pripúšťa 
účasť na niektorých nevydarených prevratoch na Blízkom východe. Avšak 
napriek tvrdeniam vlád, neexistuje dôkaz o jej zapojení do teroristických ak-
tivít v strednej Ázii alebo niekde inde“ (ICG, 2003b). Na druhej strane je však 
postoj HuT „vysoko radikálny, obhajuje zvrhnutie vlád v rámci moslimského 
sveta a ich nahradenie islamským štátom vo forme obnoveného kalifátu“ (ICG, 
2003b). Jej konečné ciele vysvetľujú, prečo ju stredoázijské vlády radia medzi 
teroristické organizácie, aj napriek oficiálnemu odmietnutiu násilných činov, 
ako spôsobu politického boja. „Hoci sa HuT ako organizácia nezapája do tero-
ristických aktivít, operuje na ideologickom základe, ktorý podporuje teroris-
tické činy“ (Baran – Starr − Cohen, 2006: 20). Uzbecké orgány často obviňujú 
HuT z organizovania teroristických útokov. „Po výbuchoch pred izraelskou  
a americkou ambasádou a úradom generálneho prokurátora, pri ktorých za-
hynuli najmenej traja príslušníci bezpečnostných síl v Taškente v júli 2004, 
prezident Karimov tvrdil, že HuT musí byť primárne zodpovedné za výbuchy. 
Avšak britská vetva HuT vydala vyhlásenie v ktorom odmieta akékoľvek za-
pojenie do udalostí v Uzbekistane“ (Karagiannis – McCauley, 2006: 328).  
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Jedným z dôvodov, prečo je strana Hizb ut-Tahrír taká úspešná spočíva aj 
v jej organizácii, ktorá dokáže pomerne efektívne fungovať aj napriek zákazu 
a prenasledovaniu jej členov. Organizácia je rozdelená na množstvo menších 
izolovaných buniek obvykle po 5 − 7 ľuďoch, z ktorých iba jeden je napojený 
na vyšší článok organizácie. „Na najnižšom stupni sú členovia organizovaní  
v daire alebo halke (bunke). Na čele každej takejto bunky je mušrif, ktorý riadi 
jej členov. Na oblastnej úrovni alebo na čele veľkej mahally je líder označený 
ako musa’id, ktorý organizuje aktivity cez niekoľkých asistentov, nakibov. Re-
gionálny predstaviteľ strany (Mu’tamad) je menovaný centrálnou politickou 
radou (Kiiadat) medzinárodnej strany, ktorú vedie amir strany“ (ICG, 2003b: 
20). Hoci uzbecké bezpečnostné sily držia vo väzení 5 – 10 tisíc osôb reálne 
prepojených na túto organizáciu, nezdá sa, že by to malo výrazný vplyv na 
akcieschopnosť strany v Uzbekistane. 

Napriek prepracovanej ideológii, ako aj dobrej organizácii, ani HuT v stred-
nej Ázii nie je monolitickou organizáciou. Hnutie má za sebou minimálne dve 
skúsenosti s väčším delením. V prvej polovici 90. rokov vznikla skupina Akro-
mija, ktorá metódy strany nepovažovala za vhodné pre strednú Áziu. „V roku 
1999 sa od HuT oddelila ďalšia skupina s názvom Hizb an-Nusra v taškentskej 
oblasti. Táto skupina považovala nenásilné metódy za neefektívne a uprednost-
nila ozbrojený boj proti uzbeckému režimu“ (Karagiannis – McCauley, 2006: 
330). 

Hizb ut-Tahrír je úspešná v získavaní členov vo veľkých mestách. „HuT je 
sofistifikovaná organizácia, ktorá získava členov z rozdielnej časti spoločnosti, 
najmä vzdelaných mladých ľudí z veľkých miest v strednej Ázii, rovnako ako 
vzdelanú a nezamestnanú mládež a učiteľov“ (Bowyer, 2008: 8). Dôvody prečo 
HuT oslovuje širšiu skupinu ľudí súvisia s ideológiu, prostredím, vládnou po-
litikou ako aj osobnou skúsenosťou. „Nie je tu jeden dôvod, často ide o psy-
chologickú odpoveď spojenú so stratou sociálneho postavenia, nedostatkom 
viery v budúcnosť a s túžbou niečo zmeniť v spoločnosti. Socioekonomické 
okolnosti sú dôležité pre mnohých, ktorí sa k hnutiu pridajú, ale poukazovať 
na chudobu ako hlavný motív pre vstup by bolo veľmi zjednodušujúce“ (ICG, 
2003b: 14). Ako ďalej zdôrazňuje analýza ICG (2003b: 19), hoci väčšina členov 
pochádza z pomedzi nezamestnaných, silne zastúpená je aj vzdelaná nižšia 
stredná trieda, obzvlášť vo vedení. Mnohí z členov súkromne podnikajú a nie-
ktorí z nich majú solídne finančné zázemie. To je aj jeden z dôvodov, prečo je 
HuT pomerne úspešná v získavaní miestnych zdrojov, najmä od lokálnych pod-
nikateľov. HuT zostáva pomerne exkluzívnou organizáciou, s prísnymi krité-
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riami pre členstvo. „Iba osoby, ktoré plne akceptujú jej vieru, ciele a stratégie 
sú prijaté do organizácie. Noví členovia musia študovať jej program, stratégiu 
a literatúru rovnako ako geografiu, politiku, náboženstvo a históriu“ (Kara-
giannis – McCauley, 2006: 321).  

Vďaka odlišným metódam politického zápasu sa stredoázijským režimom 
nepodarilo potlačiť túto stranu, keďže bojuje skôr na poli propagandy a ideoló-
gie. Proti HuT vystupujú aj miestne náboženské autority (často kontrolované 
režimami), ktoré jej myšlienky a ideológiu považujú za scestné a nepriateľské 
islamu. Niektorí autori sa domnievajú, že podobne ako napríklad v prípade 
IHU, tak za nárast popularity HuT môžu miestne represívne režimy. Napríklad 
podľa analýzy ICG (2003b) „represia uzbeckej vlády dodala určitú tajomnosť 
organizácii medzi populáciou a nedostatok alternatívnych foriem politickej 
opozície alebo vyjadrenia nespokojnosti zabezpečili, že členstvo sa stalo atrak-
tívne pre tých, ktorí boli v opozícii proti režimu z politických dôvodov.“ Uz-
becký režim prvého člena HuT zatkol až v roku 1998, hoci strana na jeho území 
pôsobila už niekoľko rokov. HuT preto malo „príležitosť organizovať a mobili-
zovať štruktúry ešte predtým, ako muselo čeliť štátnemu nátlaku“ (Karagiannis 
– McCauley, 2006: 322). Silnú vlnu represie voči členom HuT, ako aj ostatným 
opozičným skupinám, spustil pokus o atentát na prezidenta vo februári 1999. 

Hlavnou činnosťou Hizb ut-Tahrír v strednej Ázii je organizovanie vzdelá-
vacích stretnutí a tlač a distribúcia letákov a video materiálov. Vo všeobecnosti 
je jej činnosť pomerne obmedzená, keďže pôsobí v ilegalite a existuje len málo 
spôsobov, ako by mohla do činnosti zapojiť širšiu verejnosť. „V Uzbekistane 
je tvrdo prenasledovaná režimom, ktorý nevidí rozdiel medzi HuT a IHU, obe 
považuje za extrémistické a wahhábistické organizácie. Vlastníctvo HuT lite-
ratúry je nelegálne a tisíce ľudí podozrivých z členstva v HuT boli uväznení. 
V Kazachstane, Kirgizsku a Tadžikistane je HuT odsúdená oficiálnymi uláma-
mi ako extrémistická organizácia nepriateľská islamu“ (Khalid, 2007: 161). 
Hoci ideológia a princípy tejto organizácie vychádzajú z islamu, hnutie samé 
seba vidí skôr ako politickú stranu a nie ako náboženskú organizáciu, hoci 
vzdelávanie je jednou z hlavných činností a konečným cieľom je vytvorenie 
islamského štátu, kalifátu. „To sa snaží presadzovať šírením publikačných 
materiálov, vrátane kníh a brožúr. Aj keď HuT obhajuje striktnú interpretáciu 
islamu, nie je proti využívaniu moderných technológií a umožňuje využívanie 
internetu na šírenie svojho posolstva“ (Karagiannis – McCauley, 2006: 316). 

Hizb ut-Tahrír priniesla nové spôsoby boja proti stredoázijským režimom, 
keď na rozdiel od väčšiny ostatných islamistických hnutí odmietlo násilie 
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ako formu politického zápasu. Naopak, strana sa snaží populáciu osloviť svo-
jou ideológiou, pričom sa jej úspešne podarilo vybudovať sieť svojich bu-
niek a podporovateľov. Navyše, vzhľadom na klanovú štruktúru spoločnosti 
a význam rodiny, sa im úspešne darí osloviť celé rodinné siete. V Uzbekistane 
a v strednej Ázii sa HuT zameralo predovšetkým na šírenie svojej literatúry  
a letákov do poštových schránok. „Väčšina z týchto letákov je tlačená priamo 
v strednej Ázii. Nízka kvalita tlače a papiera odkazuje pravdepodobne na do-
máce počítače a kopírky nízkej kvality“ (ICG, 2003b: 22). Ďalšou metódou, 
ktorú HuT zaviedlo v strednej Ázii, je organizácia demonštrácií za prepustenie 
uväznených členov. Organizátormi takýchto demonštrácií sú výhradne ženy, 
väčšinou v príbuzenskom pomere s uväznenými, pretože polícia má menšiu 
tendenciu zatýkať a použiť násilie voči ženám. Jedna z prvých takýchto de-
monštrácií sa uskutočnila v júli 2001, „keď okolo 400 matiek, sestier a man-
želiek uväznených členov Hizb ut-Tahrír protestovalo v Taškente a Andižane, 
požadujúc od vlády prepustenie ich mužov. Približne 40−50 žien bolo uväz-
nených a zbitých v Taškente a okolo 30 v Andižane“ (ICG, 2003b: 23). 

Jednou z otázok, ktoré sa v súvislosti s HuT často objavujú je jej vzťah k 
násiliu. Hoci ju regionálne vlády často obviňujú z násilných a teroristických 
činov, jasné dôkazy ktoré by ich spájali s organizáciou chýbajú. Aj po bom-
bových útokoch v Taškente v roku 1999 bolo HuT uzbeckými orgánmi ozna-
čené ako zodpovedné za tieto útoky od čoho sa však medzinárodná sieť HuT 
rýchlo dištancovala. Na druhej strane je však pravda, že od HuT sa odštiepili 
jednotlivci, alebo menšie skupiny, ktoré neboli s nenásilným prístupom spo-
kojné a zapojili sa do násilných činov. Navyše organizáciu s inými radikálny-
mi islamistickými skupinami spájajú rovnaké ciele, ktoré možno označiť za 
neznášanlivostné až rasistické. Ako uvádza Johnson (2007: 71) Hizb ut-Tahrír 
chce dosiahnuť odstránenie všetkých Židov zo stredoázijskej spoločnosti, pre-
tože podľa strany sem jednoducho nepatria. Podobný osud čaká aj šiítov a sú-
fistov. Oficiálne strana opakovane odmieta použitie násilia, čoho sa táto medzi-
národná sieť drží už takmer 60 rokov. Vysvetlenie tohto prístupu vychádza zo 
samotnej ideológie hnutia. Podľa učenia HuT, iba kalif môže vyhlásiť džihád  
a teda súčasní lídri nemôžu rozhodnúť o použití násilnej metódy ako nástroja 
pre politický boj. Pre HuT by prijatie násilných metód znamenalo, že by muse-
lo opustiť alebo prehodnotiť jej ideológiu. Z pohľadu HuT ospravedlnenie ne-
použitia násilia spočíva v sledovaní svätého príkladu proroka Mohameda, ktorý 
spočiatku nepoužíval násilie pri zakladaní prvého islamského štátu (Karagian-
nis – McCauley, 2011: 325).  



 

Peter Plenta 

 214

Agenda HuT v strednej Ázii do veľkej miery reflektuje ciele a metódy me-
dzinárodnej siete tejto strany. Avšak na letákoch propaguje aj témy so špeci-
fickou agendou pre strednú Áziu. HuT sa stala terčom pre uzbeckú propagandu, 
keďže zostala jedinou reálnou opozíciou pôsobiacou na území štátu a preto sú 
jej pripisované prakticky všetky teroristické a násilné činy. Podobne tak sa aj 
uzbecký prezident Karimov a jeho režim stal častým cieľom atakov v letákoch 
HuT. Medzi najčastejšie útoky patria obvinenia zo židovského pôvodu, kola-
borácie so zahraničnými štátmi, tyranie a korupcie. „Prezident Karimov je 
opisovaný ako sluha svetového židovského sprisahania a tiež je obviňovaný  
z práce pre Izrael“ (Johnson, 2007: 71). „Jeho vláda je označovaná ako „tyrania 
Žida“ a strana neustále požaduje jeho odstránenie. Častou témou je tiež, že po 
odstránení Karimova budú moslimovia žiť slobodne pod spravodlivosťou ka-
lifátu“ (ICG, 2003b: 26). „HuT v Uzbekistane tiež označuje prezidenta Kari-
mova ako západného sluhu a zlú osobu, ktorá má navyše židovské korene  
z matkinej strany. Takéto označenie odkazuje, že vládnuca vrstva je odlišná 
nie len kvôli vynikajúcim ekonomickým podmienkam, ale tiež kvôli tomu čo 
symbolizuje – westernizáciu a konzumnú a morálnu neviazanosť“ (Turker, 
2011: 64) Podľa Hizb ut-Tahrír, uzbecká zločinecká klika pozostáva predo-
všetkým z prezidenta Karimova na čele, potom z jeho ministrov, guvernérov, 
starostov, členov parlamentu a ďalších vládnych úradníkov (Karagiannis – 
McCauley, 2011: 326). 

Prezident Karimov a jeho režim reagujú veľmi tvrdo na tieto aktivity HuT, 
hoci ako uvádza Chaudet (2006: 119), represia nie je vždy najvhodnejšou od-
poveďou v oblasti, kde klany a široké rodiny sú veľmi dôležité v sociálnom 
živote a kde uväznenie jedného člena môže spôsobiť, že strana získa sympa-
tie celej rodinnej siete. To sa deje najmä v prípade, keď sú zatknutí ľudia, kto-
rí s HuT nemajú nič spoločné alebo ak dochádza vo väzniciach k mučeniu. 
V kombinácii s ekonomickým dosahom, ktoré takéto obvinenie má na rodinu  
a celkovou nedobrou ekonomickou situáciou v krajine to vysvetľuje, prečo sa 
HuT stále darí udržiavať sympatie medzi určitou časťou verejnosti. Na druhej 
strane, vzhľadom na odmietnutie násilného prístupu HuT momentálne nepred-
stavuje priamu hrozbu pre režim prezidenta Karimova alebo ostatné stredoá-
zijské štáty. „Neexistuje dôkaz o žiadnych vojenských kapacitách ani dôkaz  
o významnejšej podpore v štruktúrach ako je armáda“ (ICG, 2003b: 33). 

Vzhľadom na nadnárodný charakter strany má aj stredoázijská vetva po-
merne široké väzby na zahraničie. Podľa Akbarzadeha (2004: 698) narastajú-
ce väzby medzi stredoázijským islamizmom a transnárodnou organizáciou 
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Hizb ut-Tahrír, dávajú väčšiu dôležitosť potenciálnemu problému, ktorý isla-
mizmus môže predstavovať v strednej Ázii.“ Vzhľadom na svoju ideológiu 
bolo HuT zaradené medzi teroristické alebo náboženské extrémistické skupi-
ny v Nemecku, stredoázijských štátoch, Pakistane a v Rusku“ (Amanbayeva, 
2009: 173). Napriek medzinárodnému charakteru a zahraničným vzťahom pô-
sobí stredoázijská vetva pomerne samostatne a musí si často vystačiť s miest-
nymi zdrojmi, ktoré nie sú dostatočné. „Skupina pôvodne uvítala vzostup Ta-
libanu a existovali kontakty medzi obomi skupinami. HuT malo údajne získa-
vať finančnú podporu od Talibanu na konci 90. rokov“ (Karagiannis – McCau-
ley, 2011: 321). Vzťah na ostatné stredoázijské radikálne skupiny nie je úplne 
jasný a často má veľmi rozdielny charakter, od spolupráce až po odmietanie 
akýchkoľvek vzájomných kontaktov. 

Ostatné radikálne a teroristické skupiny v strednej Ázii 

Hizb ut-Tahrír a Islamské hnutie Uzbekistanu neboli jedinými islamistic-
kými skupinami pôsobiacimi v strednej Ázii. Hoci sú zrejme najdôležitejšie, 
prešli niekoľkými štiepeniami, z ktorých sa vytvorili samostatné organizácie.  

Jednou z nich je Akromija, ktorá vznikla odštiepením od Hizb ut-Tahrír  
a na ktorej čele stojí Akrom Juldašev. Podľa Bowyera (2008: 9) sa Akromija 
stavia do pozície viac lokálnej a praktickej verzie HuT so špecifickými rieše-
niami problémov v rámci Uzbekistanu. „Metodológia práce HuT nie je podľa 
tohto hnutia aplikovateľná na špecifiká strednej Ázie. Všetci členovia Akro-
miji mali mať zabezpečenú prácu a dostatočnú materiálnu základňu na svoju 
duchovnú činnosť, čo malo stimulovať rozvoj podnikania a obmedzenie preká-
žok pre túto činnosť zo strany štátu. Členmi hnutia sa preto stali najmä podni-
katelia, z ktorých väčšina bola obeťou perzekúcií zo strany uzbeckého režimu“ 
(Horák, 2006: 102). Na rozdiel od HuT sa Akromija profilovala ako islamské 
hnutie bez výraznejších politických ambícií. Spoločné s HuT má Akromija 
nenásilný spôsob propagácie islamu a konečným cieľom je tiež vytvorenie 
islamského štátu. V roku 1992 Akrom Juldašev napísal teologickú knižku 
„Cesta k viere“, ktorej cieľom bolo vyzvať ľudí na cestu k islamu. V marci 
2005 napísal doplnenie tohto diela, v ktorom opisuje päť fázový proces na 
zavedenie islamského líderstva. „Cieľom Akromiji je zhromaždiť dostatok 
sily na ovplyvňovanie regionálnych elít, ak ich nemôžu kontrolovať priamo. 
S ohľadom na tento cieľ, Akromija podporuje zjednodušenú verziu islamu,  
v snahe získať čo najviac potenciálnych podporovateľov“ (Baran − Starr – Cor-
nell, 2006: 24) Akromija vytvorila sieť nasledovníkov, ktorým okrem vzdelá-



 

Peter Plenta 

 216

vania v oblasti islamu poskytla aj prácu, čím sa jej podarilo osloviť časť verej-
nosti, najmä vo Ferganskej kotline. „Bohatší členovia založili malé podniky 
ako pekárne, kaviarne či výrobu obuvi, kde zamestnali mladých mužov, ktorí 
sú povinní navštevovať študijné skupiny po práci. Majitelia týchto podnikov 
prispievajú jednou pätinou zisku do fondu, ktorý pomáha chudobnejším čle-
nom skupiny. Toto je jeden z najúspešnejších príkladov prístupu zdola nahor 
v proislamskom sociálnom inžinierstve.“ (Baran − Starr − Cornell, 2006: 25) 
Líder hnutia bol niekoľkokrát zadržaný a v roku 1999 odsúdený na 17 rokov. 
Do pozornosti sa hnutie dostalo po udalostiach v Andižane v roku 2005, ktoré 
uzbecký režim označil za pokus o puč a z ktorých boli obvinení najmä prísluš-
níci HuT ako aj Akromiji.  

V priebehu rokov 2002 – 2003 mala vzniknúť organizácia Islamské hnutie 
strednej Ázie, v ktorej sa mali spojiť viaceré stredoázijské radikálne skupiny − 
Islamské hnutie Uzbekistanu, radikáli z Tadžikistanu a z Kirgizska a ujgurskí 
separatisti z Číny (Baran – Starr − Cornell, 2006: 27). Spoločným cieľom malo 
byť vytvorenie kalifátu na území strednej Ázie a časti Číny.  

K útokom na americkú a izraelskú ambasádu v Taškente ako aj úrad gene-
rálneho prokurátora v roku 2004 sa prihlásila Islamská džihádistická únia, ktorá 
vznikla odštiepením od Islamského hnutia Uzbekistanu. Dôvodom bolo, že 
táto skupina chcela pokračovať v boji proti stredoázijským režimom priamo 
na ich území, zatiaľ čo IHU koncentrovalo svoje aktivity na Pakistan a Afga-
nistan. „Rozdielne názory medzi touto skupinou a IHU sa mohli značne zmen-
šiť po smrti lídra IHU Tohira Joldaševa v auguste 2009, keďže nový líder je 
viac ochotný pokračovať v boji na území stredoázijských štátov“ (ICG, 2009: 
4). Táto skupina sa prihlásila k zodpovednosti za bombové útoky v roku 2009 
v Andižane, hoci uzbecké úrady z nich obvinili IHU. 

6.4. Vplyv na stabilitu režimu  

To, čo najviac ohrozuje stabilitu režimu prezidenta Karimova nie sú ani tak 
samotné islamistické hnutia a strany či teroristické skupiny, ale najmä spôsob 
vlády, obrovská miera korupcie, potláčanie akýchkoľvek iných prejavov isla-
mu, okrem režimom schválených, či zlá ekonomická situácia obyvateľov. Tieto 
faktory spôsobujú, že islamistické skupiny si získali sympatie medzi určitou 
časťou verejnosti. „Vláda tvrdej ruky“, ktorú využíva režim v Uzbekistane 
bola potrebná na zachovanie stability v krajine, čo sa režimu pomerne úspešne 
podarilo. Na druhej strane, likvidácia politickej opozície spôsobila, že islamis-
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tické hnutia sa stali jedinou reálnou alternatívou. Všetky islamistické hnutia 
označujú uzbecký režim ako nelegitímny a skorumpovaný, pričom podľa nich 
neexistuje žiadny priestor pre reformy a preto je potrebné proti nemu bojovať.  

Avšak spôsob ako tento boj viesť je odlišný pre hnutia vychádzajúce z ideo-
lógie Hizb ut-Tahrír a pre hnutia nadväzujúce na činnosť Islamského hnutia 
Uzbekistanu. Prvá skupina sa snaží získať na svoju stranu väčšinu populácie 
nenásilnými metódami, šírením literatúry a vzdelávaním k islamu. Naopak, 
Islamské hnutie Uzbekistanu inšpirovalo k ozbrojenému boju v strednej Ázii, 
pričom zjednotilo normatívne zdroje (džihádistickú ideológiu), donucovacie 
zdroje (zbrane, veteránov z vojny v Afganistane) a inštitucionálne zdroje (orga-
nizačnú podporu, tréning a financie od Talibanu) na spustenie teroristických 
útokov v strednej Ázii (Karagiannis – McCauley, 2011: 321). Ktorá forma boja 
znamená väčšiu hrozbu pre režim je otázne a obe „skupiny“ radikálnych hnutí 
si navzájom kritizovali metódy boja, sporili sa o otázku, kto môže vyhlásiť 
džihád a akú formu by mal mať islamský štát. Hoci metóda ozbrojeného boja 
sa zdá vhodnejšia z hľadiska dosiahnutia rýchlych výsledkov, v histórii boja 
proti uzbeckému režimu dosiahla len malé úspechy. Okrem toho, bombové 
útoky nezasiahli najvyšších predstaviteľov režimu či samotného prezidenta. 
Chaudet (2006: 120) na druhej strane argumentuje, že HuT nie je také dôležité 
hnutie a faktor ako stredoázijské vlády zvyčajne tvrdia. Ak prijmeme skutoč-
nosť, že sa (zatiaľ) nevzdalo svojej nenásilnej stratégie, hlavná vec, ktorú HuT 
v strednej Ázii robí je distribúcia letákov. A nie je dokonca isté, že všetky le-
táky označené ako HuT, naozaj patria tejto organizácii. 

Najvážnejšiu hrozbu pre uzbecký režim tak dodnes predstavovali udalosti 
v Andižane, v máji roku 2005, pri ktorých zahynulo niekoľko stoviek ľudí. 
Existuje viacero verzií udalostí ako aj vysvetlení, kto je za ne zodpovedný. Pod-
ľa vládnej verzie to bol útok teroristov, islamistických radikálov a zločincov. 
Po zadržaní 23 miestnych podnikateľov, ktorých úrady obvinili z príslušnosti 
k islamistom, vypukli v Andižane a v okolí protesty. V máji 2005 bol zorga-
nizovaný útok na miestnu väznicu, po ktorom sa začali na hlavnom námestí 
zhromažďovať ľudia. Proti demonštrantom zasiahla polícia a armáda, pričom 
počet obetí sa podľa rôznych odhadov pohyboval medzi 169 až 750. Dodnes 
sa nedá s istotou určiť, čo presne sa v Andižane stalo. Dvomi krajnými bodmi 
v rozličných vysvetleniach sú ozbrojený puč islamistov (vládna verzia) a ma-
saker pokojne protestujúcich demonštrantov (pohľad najmä mimovládnych 
organizácií a niektorých západných médií). „Karimov obhajoval svoju reak-
ciu ako nevyhnutnú na zastavenie podvratných síl. S obrazom farebných revo-
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lúcií vpečatených do mysle režimu, bol Andižan znakom, že nepokoje môžu 
viesť k chaosu a kolapsu“ (Naumkin, 2006: 127). Do toho však vstupovali 
aj iné faktory, napríklad sociálno-ekonomické podmienky, rozpory medzi 
predstaviteľmi miestnych klanov, ako aj Tulipánová revolúcia v Kirgizsku, kto-
rá sa začala dva mesiace predtým, len niekoľko desiatok kilometrov od An-
dižanu.  

Tieto udalosti sa začali tým, že skupina ozbrojencov obsadila budovu 
miestnej väznice, pričom zabila stráže a oslobodila väzňov. Po úteku z väzenia 
ozbrojenci ustúpili k budove regionálnej vlády. Ďalší deň sa ľudia začali zhro-
mažďovať na centrálnom námestí, pričom v popoludňajších hodinách proti 
nim zakročili bezpečnostné zložky. Vláda vyhlásila, že následná prestrelka 
bola stretom medzi teroristami a vládnymi silami (Khalid, 2007: 192). Toto 
sú fakty, na ktorých sa zhodnú všetky strany. Otázka motivácie a pôvodu oz-
brojencov ako aj otázka motivácií davu už závisí na interpretácii jednotlivých 
autorov. Hill a Jones (2006: 111) napríklad nepopierajú, že útok militantov 
bol úmyselný trestný čin. Avšak za hlavnú motiváciu davu považujú „vyjadre-
nie sociálnej a ekonomickej frustrácie“. Napriek tomu, podľa nich protest ne-
mal jasný politický odkaz. Podrobnú správu o týchto udalostiach vypracovala 
Shirin Akiner (2005), pričom jej verzia udalostí sa blíži k tej, ktorú prezento-
vala uzbecká vláda. Podľa nej boli útočníci ozbrojení a trénovaní povstalci, 
pričom viacerí pochádzali zo zahraničia. Akcia podľa nej nemala náboženský 
či socioekonomický motív, ale politický. Úmyslom malo byť začatie štátneho 
prevratu podľa kirgizského modelu. Podľa nej, ani načasovanie udalostí nebolo 
náhodné, keďže 13. máj bol piatok, hlavný deň verejných modlitieb a povstalci 
verili, že by mohli získať podporu ľudí na základe náboženských dôvodov, 
zvýraznených tým, že oslobodili členov zakázaného islamistického hnutia 
Akromija. Naopak, odmieta ekonomický či sociálny motív protestov, keďže 
ekonomická situácia v Andižane bola výrazne lepšia ako v mnohých iných 
častiach krajiny. Hoci sa neobjavili požiadavky politického charakteru, to, že 
akcia bola starostlivo pripravený útok a nie spontánna demonštrácia indikuje 
pokus o štátny prevrat. „Toto nebola demonštrácia mierumilovných občanov, 
ale akcia uskutočnená ozbrojencami s určitým stupňom vojenského tréningu“ 
(Akiner, 2005). Významným faktorom na potvrdenie tohto názoru má byť aj to, 
že viacerí povstalci pochádzali z iných regiónov Uzbekistanu a z iných štátov 
SNŠ. Podobný názor zastáva aj Naumkin (2006: 134), podľa ktorého útočníci 
„boli dobre pripravení profesionáli a islamisti a nie mierumilovní občania. 
Andižanské väzenie bolo dobre opevnené a strážené a mohlo byt dobité iba 
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skupinou vyslovene pripravenou na takú operáciu. Vláda nemala inú možnosť 
ako potlačiť rebelov, hoci to neospravedlňuje úroveň krutosti použitú vládnymi 
silami.“ Vitalij Naumkin tiež analyzuje možnosť, že tieto udalosti majú korene 
v boji o moc a majetky medzi miestnymi klanmi. Ešte v máji 2004 bol z funk-
cie odvolaný regionálny guvernér, ktorý stratil priazeň prezidenta, a ktorý bol 
ochrancom niektorých miestnych podnikateľov, medzi inými aj neskôr zadr-
žanou skupinou podnikateľov. Jeho nástupca začal realizovať čistky v miest-
nych orgánoch. Časti miestnych podnikateľov bol „odporučený“ predaj ich 
podnikov skupinám napojených na nového guvernéra. Keď odmietli, boli vzatí 
do väzenia a obvinení z príslušnosti k islamistickej skupine Akromija. Preto je 
možné, že je správna kombinácia „islamistickej“ a „klanovej“ verzie (Naum-
kin, 2006: 134). Na druhej strane, napríklad Khalid (2007: 196) odmieta verziu 
o islamistickom puči, keďže absentovali islamské slogany a požiadavky. Aj 
keď v Uzbekistane bolo množstvo teroristických útokov od islamistických 
militantov, väčšina protestov v krajine v posledných rokoch bola motivovaná 
ekonomickým a sociálnym rozhorčením a rozhodnutiami predstaviteľov lokál-
nych vlád (Hill − Jones, 2006: 113−114).  

V mnohých ohľadoch sa zdá, že Karimov počas udalostí v máji 2005 spa-
nikáril. Prezident vnímal Andižan ako pokus o prevrat proti jeho vláde. „Pod-
ľa vysoko postavených predstaviteľov USA, Ruska a Kazachstanu, ktorí sa  
s ním stretli krátko po udalostiach, Karimov úprimne veril, že útok na väz-
nicu bol uskutočnený s medzinárodnou podporou, zahrňujúcou mimovládne 
organizácie sponzorované americkou vládou. Karimov vnímal Andižan ako 
jasný znak, že Uzbekistan je infikovaný „nákazou vzbury“ z farebných revo-
lúcií“ (Hill − Jones, 2006: 114−117). Podobne tak situáciu opisuje aj Khalid 
(2007: 193) keď uvádza, že „pre Isloma Karimova bolo Andižanské povstanie 
ľahko vysvetliteľné. Bol to pokus extrémistov a fanatikov o zvrhnutie ústav-
ného poriadku, najskôr v Andižane a potom v celej krajine. Operácia mala byť 
dôsledne naplánovaná a zahŕňala zahraničných aktérov. Cieľom ozbrojencov 
malo byť zopakovanie revolučných udalostí z Kirgizska. Podľa Karimova, 
páchatelia patrili k zakázanej extrémistickej skupine Akromija, ktorá, podľa 
neho, bola odnožou HuT.“ Tak ako sa poučili z farebných revolúcií opoziční 
aktivisti, tak sa z nich poučili aj autokrati v ďalších postsovietskych republi-
kách. Tou skúsenosťou bolo, že akékoľvek ústupky a vyjednávanie s opozíciou 
môže viesť k pádu režimu. 

Udalosti v Andižane v roku 2005 tak patria k tým najvýraznejším, čo sa týka 
dôsledkov pre domácu a medzinárodnú politiku a vplyv na režim. Na druhej 
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strane nie je isté, do akej mieri išlo o islamistické povstanie proti režimu. Na-
vyše aj v zahraničnopolitických zmenách mali vplyv tiež iné faktory ako len 
tieto udalosti. V domácej politike nasledovali zmeny v bezpečnostných zlož-
kách, dochádzalo k ešte silnejšiemu potláčaniu domácej opozície, ľudskopráv-
nych aktivistov a bola ukončená činnosť takmer všetkých zahraničných a väč-
šiny domácich mimovládnych organizácií. Miestni ľudskoprávni aktivisti boli 
odsúdení vo vykonštruovaných procesoch, zahraničné médiá a organizácie 
sledujúce stav ľudských práv a demokracie boli z krajiny vykázané (Hill − 
Jones, 2006: 112). „Udalosti v Andižane odhalili, že Karimovov režim stráca 
podporu niektorých politických elít. Preto krátko po týchto udalostiach zrea-
lizoval vážne zmeny v silových štruktúrach. Tie zahŕňali odchod ministra 
obrany, ministra vnútra či vedúceho spoločného štábu ozbrojených síl. Hoci 
tieto zmeny nemenili formálny systém administratívy v bezpečnostných a vo-
jenských štruktúrach, odrážali vážne zmeny v mocenských vzťahoch medzi 
regionálnymi elitami reprezentujúcimi ich klany“ (Burnashev − Chernykh, 
2007: 71−72).  

Avšak výraznejšie reakcie vyvolali tieto udalosti v zahraničí. „Počiatočná 
odpoveď západných vlád bola vlažná, ale keď sa zdvihla vlna rozhorčenia, za-
čali volať po medzinárodnom vyšetrovaní udalostí. Uzbecká vláda takéto po-
žiadavky kategoricky odmietla. Vládna verzia udalostí našla oveľa väčšie 
sympatie v Rusku a v Číne“ (Khalid, 2007: 197). Kriticky sa k reakcii západu 
stavia Shirin Akiner (2005: 11). Podľa nej reakciu západných krajín do znač-
nej miery ovplyvnili senzácie chtiví novinári, ktorí vykresľovali incident ako 
úmyselný masaker nevinných občanov. Veľmi málo zmienok bolo o tom, že 
povstalci boli ozbrojení a že plánovali túto udalosť ako vojenskú operáciu. 

Uzbecký režim odpovedal na hrozbu, ktorú preň predstavovali islamistické 
radikálne a teroristické skupiny na niekoľkých úrovniach – kontrolou nad isla-
mom a náboženstvom všeobecne, propagandou zameranou proti predstavite-
ľom opozície (najmä islamistickej) a využívaním bezpečnostných zložiek na 
potlačenie aktivít týchto skupín. Vzhľadom na 70 rokov komunizmu, počas 
ktorých bolo vyučovanie islamu vytlačené do ilegality bola úroveň vedomostí 
o islame relatívne nízka. Uzbekistan do veľkej miery pokračuje v takejto po-
litike, keď vzdelávanie o islame je prísne kontrolované a obmedzované štátom 
a má prevažne formálny charakter. Z tohto dôvodu pokračuje aj iná tradícia 
začatá v období Sovietskeho zväzu, vyučovanie islamu v ilegalite, čo využí-
vajú takisto niektoré islamistické skupiny. V máji 1995 prezident podpísal 
dekrét o vytvorení Centra medzinárodných islamských štúdií, ako spôsobu 
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rozvoja uzbeckej formy islamu (Melvin, 2005: 52). Okrem vzdelania prevzal 
štát kontrolu aj nad náboženskými inštitúciami a prostredníctvom štátnej  
a miestnej administratívy kontroluje a určuje i obsah kázaní. „Tieto inštrukcie 
odporúčajú imámom kritizovať predstaviteľov opozície a chváliť prezidenta  
a vládu. Agenti Národnej bezpečnostnej služby priamo informujú imámov, že 
akýkoľvek nesúhlas s vládou môže viesť k okamžitému uväzneniu“ (ICG, 
2001: 14). Boj proti islamizácii spoločnosti niekedy nadobúda až absurdné for-
my. „Študentom nie je dovolené opustiť ich školy a univerzity počas piatkov, 
ak ich hodiny končia medzi 12:00 − 12:30, v snahe predísť tomu, aby chodili 
do mešít na piatkové modlitby, ktoré sa začínajú o 13:00“ (Tolipov, 2011: 11). 

Uzbekistan v roku 1998 prijal zákon o slobode svedomia a náboženských 
organizácií, ktorý formálne garantuje náboženskú slobodu, ale v skutočnosti 
výrazným spôsobom obmedzuje slobodu vierovyznania a porušuje medziná-
rodné štandardy. Spolu s ďalšími zákonmi a prezidentskými dekrétmi vytvoril 
prostredie, ktoré patrí k najreštriktívnejším na svete v oblasti náboženských 
slobôd109. „Tento zákon kriminalizuje akúkoľvek neregistrovanú spoločenskú 
náboženskú aktivitu, súkromné náboženské vzdelávanie je tiež zakázané, všet-
ka importovaná náboženská literatúra je cenzurovaná štátom, misionárska 
aktivita je zakázaná, obliekanie náboženského oblečenia alebo nosenie nábo-
ženských symbolov na verejných miestach je zakázané s výnimkou klerikov 
a rovnako tak sú nelegálne politické strany a hnutia založené na náboženskom 
princípe (ICG, 2001: 6). Na dodržiavanie týchto ustanovení dohliada viacero 
inštitúcií. „Za plnenie zákonných parametrov náboženských aktivít je formál-
ne zodpovedná Komisia pre náboženské záležitosti pod kabinetom ministrov. 
Komisia kontroluje Moslimskú duchovnú radu (muftiát), ktorá zodpovedá za 
islamskú hierarchiu, obsah kázaní imámov a publikovanie islamských materiá-
lov. Avšak táto komisia nie je skutočným rozhodovacím orgánom, len imple-
mentuje politiku, ktorá primárne prichádza od prezidentskej administratívy“ 
(ICG, 2003: 6). Muftiát je využívaný na kontrolu islamu dvomi spôsobmi. 
Prvým spôsobom je menovanie imámov. „To sa vykonáva formou neformál-
nych konzultácií s miestnymi autoritami, bezpečnostnými službami a Komi-
siou pre náboženské záležitosti. Menovanie je závislé viac od imámových po-
litických názorov, ako náboženských vedomostí. Korupcia tiež hrá svoju úlohu, 

                                                 
109 Napríklad podľa Pew Research Centre, ktoré zaradilo Uzbekistan medzi 10 štátov na svete, 

ktoré najviac obmedzujú náboženské slobody (viac na: 
http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Issues/Government/RisingRestrictions-
web.pdf). 
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čo ďalej zhoršuje obraz imámov v očiach veriacich“ (ICG, 2003: 7). Ďalším 
spôsobom je kontrola alebo určenie obsahu oficiálnych moslimských oznáme-
ní, fatiew ako aj určenie tém kázaní po piatkových modlitbách. 

Ďalšie stupne kontroly existujú na regionálnej aj miestnej úrovni. Každá 
regionálna vláda má vytvorenú pozíciu pre sociálne otázky, pod ktorú patria 
tiež náboženské otázky. „V Namangane a Taškente existuje pozícia zástupcu 
hókima venovaná výhradne boju s náboženským extrémizmom a fanatizmom“ 
(ICG, 2003: 6–7). Na lokálnej úrovni je základom spoločnosti mahalla, ktorá 
zároveň plní aj kontrolnú úlohu a má povinnosť informovať miestne orgány 
prípadne vládu o udalostiach v miestnej mešite a susedstve. „Mahalla je vyu-
žívaná uzbeckými lídrami na kontrolu obytných štvrtí, poskytovaním infor-
mácií a predchádzaním mobilizácii islamistov. Mnohí pozorovatelia dospeli  
k záveru, že hoci takýto spôsob pomáha v zápase proti šíreniu radikálneho 
islamu, taktiež posilňuje retradicionalizáciu uzbeckej spoločnosti“ (Naumkin, 
2006: 131). 

Iným spôsobom boja proti radikálnym a extrémistickým hnutiam je štátna 
propaganda zameraná proti šíreniu náboženského extrémizmu a fundamenta-
lizmu. Kampaň bola cielená na niekoľko skupín: „na imámov, ktorí boli me-
nej ochotní poslúchať príkazy, jedincov podozrivých z príslušnosti k IHU  
a členov HuT“ (Khalid, 2007: 178). Na propagandu sa využili aj udalosti  
z Andižanu. „Oficiálne uzbecké komentáre hodnotili celú udalosť ako boj sta-
bilného štátu s islamskými extrémistami zo strany Hizb ut-Tahrír. Tento boj 
mal opäť dokázať odhodlanie Uzbekistanu bojovať s islamským terorizmom 
a využiť túto mediálne príťažlivú tému k vlastnému prospechu“ (Horák, 2006: 
102). „Ďalším elementom uzbeckej vládnej antiislamistickej stratégie je pro-
pagovanie oficiálnych náboženských inštitúcií kontrolovaných štátom. Tie 
odporujú extrémistom vzdelávaním študentov v duchu tradičnej, tolerantnej 
verzie islamu a publikovaním brožúr a kníh“ (Naumkin, 2006: 130). 

Využívanie bezpečnostných zložiek na vysporiadanie sa s reálnymi alebo 
predpokladanými členmi teroristických hnutí je častou odpoveďou uzbeckého 
režimu. V roku 2000 bol prijatý Zákon o boji s terorizmom. Ten stanovuje, že 
orgánmi určenými na boj s terorizmom sú Služba národnej bezpečnosti, Minis-
terstvo vnútra, Štátny colný výbor, Ministerstvo obrany a Ministerstvo pre 
mimoriadne situácie, koordináciu týchto zložiek má na starosti Služba národnej 
bezpečnosti. „Väčšina každodennej kontroly nad náboženstvom je zodpoved-
nosťou bezpečnostných síl a na úrovni mešít a miestnych komunít, predovšet-
kým Ministerstva vnútra. Služba národnej bezpečnosti je tiež zapojená, ale 
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najmä na vyššej úrovni a menej otvorenou formou, cez sieť informátorov“ 
(ICG, 2003: 10). Vzhľadom na často tvrdé zaobchádzanie s nepriateľmi režimu, 
ktoré porušuje základné ľudské práva, nezriedka dochádza k presne opačnému 
ako predpokladanému efektu. Nespravodlivé a kruté zachádzanie s jedným  
z členov rodiny, môže proti režimu obrátiť aj zvyšok rodiny. „V Uzbekistane 
a v strednej Ázii ako celku je vo všeobecnosti populácia politicky pasívna a in-
klinuje k akceptovaniu zavedených politických autorít a podporuje zachovanie 
status quo. Avšak odkedy sa uzbecká vláda uchýlila k nátlaku na celé rodiny 
jej predpokladaných nepriateľov, spôsobila, že mnohí sa obrátili proti štátu. 
Ak sú súrodenci alebo rodičia zadržaní či obťažovaní kvôli ideologickým zlo-
činom ich rodinných príslušníkov, silné vzťahy medzi rodinou a spoločenstvom 
vyústia v stále sa rozširujúci okruh jedincov, ktorí sa identifikujú proti štátu 
(ICG, 2001: 13). 

Aké dôsledky mali aktivity HuT a IHU a ďalších islamistických skupín na 
režim prezidenta Karimova? Politika prezidenta Karimova je jednou z príčin 
ako aj dôsledkom činnosti islamistických hnutí, z ktorých niektoré využívajú 
tiež ozbrojené strety a teroristické útoky. „Islamské hnutie Uzbekistanu a Hizb 
ut-Tahrír majú transnárodné prepojenia, ale ich korene sú v domácej politic-
kej realite a zameriavajú sa najmä na miestne témy. Dokonca aj IHU, ktoré sa 
vytvorilo na základe transnárodných väzieb jeho zakladateľov v Afganistane 
bolo primárne založené na nenávisti ku Karimovovmu režimu“ (Khalid, 2007: 
164). Na druhej strane sa zdá, že uzbeckému režimu sa pravidelne darí odha-
ľovať bunky islamistických skupín, aspoň podľa správ vydávaných režimom. 
Podobne tak sa režimu darí minimalizovať nebezpečenstvo vo forme teroris-
tických útokov a nepokojov. Až štyri roky po udalostiach v Andižane došlo  
k teroristickým útokom, v máji 2009, pri ktorých zahynuli traja ľudia.110 K úto-
kom sa prihlásila Islamská džihádistická únia. 

Teroristické útoky v rokoch 1999 či 2004 spustili vlnu represií a zatýkania 
proti reálnym či domnelým islamistom a príslušníkom inej opozície. Po tých-
to útokoch sa však Karimovov režim, ktorý „mal dlho imidž neotrasiteľnej 
sily, na čom postavil aj časť svojej legitimity a dôveryhodnosti, ukázal ako 
ohrozený a zraniteľný. Táto zmena vnímania spôsobila zmenu v ochote Uz-
bekistanu začať spoluprácu v bezpečnostnej oblasti so susedmi“ (ICG, 2001: 
20–21). V súčasnosti, najmä kvôli víťazstvu islamských revolúcií v arabskom 
svete, dochádza k výraznému oživeniu činnosti islamských radikálnych organi-

                                                 
110 Podľa Global terrorism Database. 



 

Peter Plenta 

 224

zácií vrátane strednej Ázie. „Spolu s tým, že situácia v Afganistane a Pakistane 
zostáva napätá a existujú náznaky ďalšieho zhoršenia po odchode vojsk z Af-
ganistanu, keďže narastie hrozba prenikania terorizmu do strednej Ázie. Počas 
vedenia vojny pod útokmi koaličných vojsk NATO ozbrojenci Talibanu a al-
Káidy utrpeli ťažké straty a mnohí z nich boli donútení opustiť Afganistan  
a prejsť do Pakistanu či strednej Ázie. To viedlo k nárastu počtu útokov na 
silové zložky v strednej Ázii“ (Zhang, 2013: 87). 

6.5. Záver 

Islamistické hnutia najmä v podobe Hizb ut-Tahrír a Islamského hnutia 
Uzbekistanu predstavujú jedinú reálnu alternatívu voči súčasnému uzbecké-
mu režimu, ktorá dokáže ohroziť jeho stabilitu (s výnimkou sporov medzi 
elitami). Vzhľadom na jeho autoritársky charakter bola politická a sekulárna 
opozícia v krajine potlačená. Hrozbu, ktorú tieto radikálne hnutia pre súčasný 
režim predstavujú, však nie je jednoduché zhodnotiť. Mnohé násilné udalosti, 
ale aj obyčajné protesty sú režimom automaticky pripisované islamistom či 
islamistickým teroristom. Režim si tak stvoril nepriateľa, ktorý má reálne zá-
klady, avšak táto hrozba je využívaná na zdôvodňovanie akýchkoľvek represií 
zo strany režimu. Viacerí autori však upozorňujú na to, že príčiny takýchto 
udalostí v Uzbekistane môžu spočívať skôr v ekonomickej situácii, korupcii, 
nespokojnosti s národnou či lokálnou vládou, alebo v súperení klanov a nie 
sú nevyhnutne spojené s oživením islamu v krajine. Zhoršujúce sa životné 
podmienky, tvrdá politika voči oponentom, korupcia a nerovnomerné rozde-
lenie bohatstva sú témy, pomocou ktorých islamisti diskreditujú súčasný režim 
a miesto neho ponúkajú svoju alternatívu vo forme islamského štátu. Viaceré 
z islamistických hnutí majú svoje korene v čase zániku Sovietskeho zväzu, 
keď dochádzalo k zhoršeniu životných podmienok, a tieto hnutia fakticky pre-
brali niektoré funkcie štátu. Neskôr však boli štátom potlačené. 

Islamské Hnutie Uzbekistanu a v posledných rokoch aj Islamistická džihá-
distická únia zvolili ozbrojenú formu boja proti uzbeckému režimu. Prvá me-
novaná organizácia viedla ozbrojené vpády na územie stredoázijských štátov 
a tiež uskutočnila niekoľko teroristických útokov. V súčasnosti pôsobí najmä 
na území Afganistanu a Pakistanu, hoci osoby s predpokladanými väzbami na 
ňu boli zatknuté aj v štátoch postsovietskej strednej Ázie či v Rusku. Preto 
iniciatívu v Uzbekistane prebrala Islamistická džihádistická únia, ktorá útoči-
la najmä na bezpečnostné zložky. Treba však dodať, že uzbeckým silám sa 
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pomerne úspešne darí zasahovať proti tejto hrozbe a preto nie sú teroristické 
útoky v Uzbekistane bežné. Hoci metóda ozbrojeného boja sa zdá byť vhodnej-
šia z hľadiska možnosti zmeny elity, v boji proti uzbeckému režimu dosiahla 
len malé úspechy. Navyše ani bombové útoky nezasiahli najvyšších predsta-
viteľov režimu či samotného prezidenta. 

Hizb ut-Tahrír predstavuje odlišný druh nebezpečenstva pre prezidenta Ka-
rimova. Oficiálne sa vyhýba používaniu násilných taktík a skôr sa snaží zís-
kavať stúpencov prostredníctvom vzdelávania a propagandy. Jej ciele sú však 
podobné ostatným islamistickým hnutiam, teda ukončenie vlády súčasnej elity 
v stredoázijských štátoch a vytvorenie kalifátu na ich území. Vo väzeniach  
v Uzbekistane je niekoľko tisíc reálnych alebo predpokladaných členov hnutia.  

Hrozba zo strany teroristických a islamistických skupín mala dôsledky na 
zahraničnú aj domácu politiku. V zahraničnej politike sa Uzbekistan už od 
90. rokov staval do pozície štítu proti náboženskému extrémizmu a terorizmu. 
Aj vďaka tomuto postoju a spolupráci s USA sa krajina po útokoch 11. sep-
tembra 2001 pripojila k protiteroristickej koalícii. Neskôr táto spolupráca viedla 
k spojenectvu Uzbekistanu s USA. Operácia v Afganistane mala aj praktické 
dôsledky pre režim, keď došlo k výraznému oslabeniu IHU, zničeniu jeho 
výcvikových táborov a k zabitiu stoviek členov, vrátane vojenského veliteľa. 
Spojenectvo s USA však vydržalo len do roku 2005. Zahraničná dimenzia 
islamistickej hrozby však nestráca nič zo svojej aktuálnosti, najmä v súvislosti 
s aktuálnym vývojom v susednom Afganistane.  

Teroristické a islamistické aktivity majú dosah aj na vnútropolitickú situá-
ciu v krajine. Politické požiadavky islamistických organizácií zmenili vníma-
nie islamu, najmä v očiach vládnucej elity. Tá začala chápať islam ako možnú 
hrozbu, najmä pokiaľ nebol pod štátnou kontrolou. Islamistické skupiny, bez 
ohľadu na to, či využívajú alebo nevyužívajú teroristické akcie a ozbrojené 
útoky ako taktiku boja proti režimu, predstavujú jediných vyzývateľov súčas-
nej vládnucej elity a preto režim využíva široké spektrum nástrojov na ich 
potlačenie. Navyše, boj proti nim sa stal jedným z hlavných legitimizačných 
motívov uzbeckého režimu. Existencia islamistických radikálov a teroristov 
slúži režimu ako ospravedlnenie pre zásahy voči oponentom režimu a autori-
társkeho spôsobu vlády.  

Hlavnou odpoveďou režimu bolo sprísnenie kontroly nad islamom v kraji-
ne a použitie bezpečnostných zložiek, najmä po teroristických útokoch, po 
ktorých boli zatknuté tisíce osôb spájaných s týmito organizáciami. Avšak 
zásahy sa neobmedzili len na nich, terčom represií sa stávali aj členovia ich 
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rodín či ich známi. Ďalším nástrojom bola kontrola nad náboženskými inšti-
túciami a náboženským vzdelávaním. Zákon o slobode vyznania a nábožen-
ských organizáciách kriminalizuje akúkoľvek neregistrovanú spoločenskú 
náboženskú aktivitu a takisto zakazuje súkromné náboženské vzdelávanie. Na 
jeho dodržiavanie režim vytvoril viacero inštitúcií, a tiež kontroluje menovanie 
imámov. Ďalším spôsobom boja proti radikálnym a extrémistickým hnutiam 
bola štátna propaganda zameraná proti šíreniu náboženského extrémizmu a fun-
damentalizmu.  

Hoci sa uzbeckému režimu nepodarilo úplne potlačiť činnosť radikálnych 
islamistických skupín, je nepravdepodobné, že by ako samostatný faktor mohli 
ohroziť stabilitu režimu. Na druhej strane sa Uzbekistanu tieto aktivity ani ne-
podarí úplne potlačiť. Hlavným dôvodom je, že ich „korene“ v podobe nie 
ideálnej ekonomickej situácii, charaktere režimu, ktorý potláča akékoľvek 
vyjadrenie nespokojnosti pretrvávajú naďalej. Navyše istá časť spoločnosti je 
úprimne presvedčená, že vytvorenie islamského štátu je najlepšou alternatívou. 
Tieto myšlienky, ktoré podkopávajú autoritu súčasného režimu, získavajú pod-
poru zo zahraničia aj v podobe výcviku osôb, ktoré sa zúčastňujú teroristic-
kých útokov. 
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7. NIGÉRIA111 

Mária Kučerová 

Nigéria už od svojho vzniku zápasí s mnohými spoločensko-ekonomickými 
a politickými problémami, ktoré majú svoj pôvod v koloniálnej minulosti kra-
jiny, ale aj v charaktere zloženia nigérijskej spoločnosti či v politickej nesta-
bilite. Nigérijskú spoločnosť tvorí viac ako 250 etnických skupín, z ktorých 
takmer každá má svoju vlastnú kultúru a používa vlastný jazyk. V krajine sú 
taktiež rozšírené dve svetové náboženstvá – islam a kresťanstvo, ktoré štát 
rozdeľujú na severnú a južnú časť. Nigéria je bohatá na nerastné suroviny, 
hlavne ropu a zemný plyn, ktoré výrazne prispievajú k vysokej miere korupcie 
prítomnej na každej úrovni verejnej správy.  

Vzhľadom na spomenuté problémy má Nigéria už takmer od svojho vzniku 
bohaté skúsenosti s existenciou a pôsobením viac či menej militantných hnutí 
na jej území. Motivácií pre vznik týchto skupín bolo viac – náboženské nepria-
teľstvo a požiadavka na vytvorenie islamskej správy v severnej časti krajiny, 
vyriešenie ekonomických problémov a odstránenie korupcie alebo etnické ne-
priateľstvo. Hoci prítomnosť týchto hnutí nepôsobila priaznivo na formovanie 
Nigérie ako samostatného, jednotného štátu, tieto skupiny nepredstavovali 
vážne ohrozenie stability a bezpečnosti krajiny a po niekoľkých mesiacoch 
pôsobenia zanikli. Výnimku predstavuje skupina známa ako Boko Haram. Hoci 
v čase jej vzniku v roku 1995 svojim zložením a charakterom pripomínala už 
existujúce a nie veľmi vplyvné organizácie pôsobiace v Nigérii, nielen že ako 
skupina pretrvala, ale podarilo sa jej transformovať na radikálnu militantnú 
islamistickú teroristickú organizáciu, ktorá v súčasnosti predstavuje najväčšiu 
bezpečnostnú hrozbu Nigérie.  

Cieľom kapitoly je popísať a objasniť kontext vzniku a pôsobenia teroris-
tických organizácií na území Nigérie, konkrétne analýzou pôsobenia teroris-
                                                 
111 „Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-0413-11“. 
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tickej skupiny Boko Haram. Kapitola sa okrem charakteristiky samotnej tero-
ristickej skupiny tiež venuje definovaniu situácie, v ktorej daná organizácia 
vznikla, motiváciám, ktoré viedli k jej vzniku a ideológii daného hnutia. Za-
meriava sa taktiež na analýzu stratégií, ktoré nigérijská vláda zvolila pre obme-
dzenie pôsobenia tejto skupiny a zhodnotenie vplyvu nielen na bezpečnostnú 
situáciu v Nigérii, ale celom západoafrickom regióne. 

V prvej časti kapitoly definujeme politický systém a súčasnú politickú si-
tuáciu v Nigérii. Následne ponúkame popis a analýzu motivácií pre vznik tero-
rizmu v danom štáte. Táto časť práce umožňuje identifikovať kľúčové problé-
my daného politického systému vyriešenie ktorých by mohlo výrazne znížiť 
potenciál vzniku ďalších teroristických organizácií v Nigérii. Tretia časť textu 
sa podrobnejšie venuje samotnému hnutiu Boko Haram − jeho vzniku, vývoju, 
spôsobu organizácie a taktikám, ktoré pri svojich aktivitách využíva. V posled-
nej časti textu sa snažíme identifikovať spôsoby, ktoré vláda Nigérie využila 
v boji proti pôsobeniu hnutia a pokúsime sa zhodnotiť, nakoľko boli dané stra-
tégie úspešné.  

7.1. Charakteristika režimu 

Nigéria je krajinou západnej Afriky, ktorá susedí s ďalšími tromi štátmi – 
Čadom, Nigerom a Kamerunom. Ide o najľudnatejší štát v Afrike, počet oby-
vateľov v roku 2011 bol približne 162 miliónov112. Územie, ktoré dnes tvorí 
Nigériu bolo od roku 1861 pod koloniálnou správou Veľkej Británie, keď bola 
vytvorená Kolónia Lagos. Britská kolonizácia postupovala smerom do vnút-
rozemia a čoskoro vznikol Protektorát južná Nigéria, okolo roku 1900 bol vy-
tvorený ďalší protektorát a to severná Nigéria. K zjednoteniu protektorátov 
došlo v roku 1914, čím sa vytvoril unitárny geografický celok dodnes tvoriaci 
územie štátu (Ayua – Dakas, 2010: 2). Nigéria získala nezávislosť od Veľkej 
Británie v roku 1960 a odvtedy sa pri moci vystriedalo niekoľko občianskych 
vlád a vojenských diktatúr. Voľby v máji 1999 ukončili dlhú, 16 rokov trva-
júcu vojenskú diktatúru (porovnaj Aderonke, 2012: 67).  

Nigéria je federatívnou republikou, ktorá sa skladá z 36 štátov, zaradených 
do dvoch provincií − severná a južná provincia a do štyroch regiónov: východ-
ný, západný, stredo-západný a región federálneho hlavného mesta Abuja.113 

                                                 
112 Porovnaj http://www.tradingeconomics.com/nigeria/population. 
113 Porovnaj http://www.worldstatesmen.org/Nigeria_regions.html. 
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Politický systém 4. republiky Nigérie bol inšpirovaný Americkým politickým 
systémom, teda ide o prezidentský systém s delegovaním právomocí medzi 
federálnu, štátnu a lokálnu úroveň (Kaiser, 2005: 19). V súčasnosti je na zá-
klade indexu demokracie od Freedomhouse za rok 2012 krajina považovaná za 
čiastočne slobodnú s hodnotou indexu pre dodržiavanie politických práv 4  
a pre dodržiavanie občianskych slobôd tiež 4.114  

Na čele štátu a tiež exekutívy stojí volený prezident s funkčným obdobím 
štyroch rokov, s možnosťou znovuzvolenia. Prezident Nigérie je najvyšším 
predstaviteľom štátu a veliteľom ozbrojených síl. Plní ceremoniálne úlohy  
a dohliada na každodenné fungovanie vlády. Spolu s ministrami je členom tzv. 
Federálnej výkonnej komisie, ktorá dozerá na rovnakú implementáciu práva 
vo všetkých štátoch Nigérie (Kaiser, 2005: 19). Súčasným prezidentom Nigérie 
je Goodluck Jonathan (Forest, 2012: 27). Exekutívna moc bola od vzniku Ni-
gérie ako samostatného nezávislého štátu najsilnejšou zložkou moci v štáte  
a ako zdôrazňuje Kaiser (2005: 19), „oboje, či legislatívna, alebo súdna zložka 
vlády často plnili vôľu lídra, ktorý mal viac moci a autority počas (všetkých) 
štyroch republík“. Zloženie exekutívy podlieha výberu prezidenta a následné-
mu schváleniu Senátu Nigérie, dôležité je však dodržanie geografickej kvóty 
– každý štát musí získať minimálne jeden ministerský post (Kaiser, 2005: 20). 
V súčasnosti vládu Nigérie tvorí 41 ministrov.115  

Legislatívna moc štátu pozostáva z dvojkomorového parlamentu – Snemov-
ne reprezentantov a Senátu. Senát je tvorený 109 senátormi, tromi z každého 
štátu federácie a jedným z teritória hlavného mesta Abuja. Snemovňu reprezen-
tantov tvorí 360 poslancov. Funkčné obdobie v oboch komorách parlamentu sú 
štyri roky a obe komory parlamentu sú volené vo všeobecných celonárodných 
voľbách (Kaiser, 2005: 20).  

Súdna moc je najslabšou zložkou moci v Nigérii. Jej úlohou jej interpretácia 
zákonov na základe prijatej ústavy. Najvyššou súdnou inštanciou je Najvyšší 
súd Nigérie, súčasťou súdnictva sú aj štátne súdy – Vysoký súd, Odvolací súd 
šari´e (Sharij´a Court of Appeal), Obyčajný odvolací súd (Customary court od 
Appeal) a pod. (Kaiser, 2005: 20).  

                                                 
114 Pri indexe používanom Freedom House platí: 1=úplne slobodná krajina, 7=neslobodná 

krajina. Porovnaj http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-
2012/introduction, http://africanelections.tripod.com/ng.html.  

115 Viď http://reclaimnaija.net/media/img/LIST%20OF%20FEDERAL% 
20MINISTERS%20OF%20NIGERIA.pdf. 
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Rovnako ako federálna úroveň, aj úroveň jednotlivých štátov vykazuje 
charakteristiky prezidentského systému. Na čele štátu stojí guvernér, ktorý je 
volený obyvateľmi daného štátu. Členovia Komisie (vlády v danom štáte) však 
nie sú volení, ale priamo menovaní guvernérom. Zároveň nemôžu byť členmi 
legislatívnej zložky moci štátu (Barkan et al. 2001). 

Dôležitú úlohu v politickom živote Nigérie zohrávajú politické strany − 
„slúžia ako prostriedky politickej rekrutácie a artikulácie záujmov.“ (Ani-
mashaum, 2010: 14) V Nigérii môžeme identifikovať tri dôležité politické 
strany v zmysle zisku hlasov v posledných parlamentných voľbách v roku 
2011. Politickou stranou, ktorá získala najviac hlasov v posledných parla-
mentných voľbách a teda aj najviac mandátov v Snemovni reprezentantov 
a v Senáte je Ľudová demokratická strana (People´s Democratic Party-PDP), 
ktorá získala 85 postov v Senáte a 152 postov v Snemovni reprezentantov. 
PDP je už dlhodobo dominantnou politickou stranou v Nigérii. Založená bola 
v roku 1998 bývalým prezidentom Nigérie Obasanjom. Ide o centristickú 
stranu presadzujúcu neoliberálne reformy v ekonomike, ale pomerne konzer-
vatívne témy v sociálnych otázkach (Orenstein, 2010: 14). Politickou stranou, 
ktorá získala druhý najvyšší počet mandátov v Senáte aj Snemovni reprezen-
tantov je strana Akčný kongres Nigérie (Action Congress of Nigeria − ACN). 
V poradí treťou najvýznamnejšou stranou Nigérie je strana Kongres pre prog-
resívnu zmenu (Congress for Progressive Change − CPC). V Nigérii samo-
zrejme existuje viacero ďalších, menších politických strán116 (Kaiser, 2005: 
22).  

V krajine možno identifikovať dva typy volebných systémov – dvojkolový 
väčšinový volebný systém pri voľbe prezidenta a jednoduchý väčšinový vo-
lebný systém do Národného zhromaždenia. Pre voľbu prezidenta sa v Nigérii 
používa dvojkolový väčšinový volebný systém, pričom druhé kolo volieb je 
organizované v prípade, ak kandidát v prvom kole nezíska nadpolovičnú väč-
šinu hlasov. Zvolený kandidát musí taktiež získať 25 % hlasov aspoň v dvoch 
tretinách z 36 štátov Nigérie.117 Pri voľbe do Národného zhromaždenia pre-
biehajú voľby inak do Senátu a inak do Snemovne reprezentantov. V prípade 
volieb do Senátu platí, že voľby prebiehajú v 36 trojmandátových volebných 
obvodoch, teda každý štát Nigérie predstavuje jeden obvod. Teritórium federál-
neho hlavného mesta tvorí 37. volebný obvod avšak len s jedným mandátom. 

                                                 
116 Viď http://www.inecnigeria.org/political-parties/.  
117 Porovnaj http://africanelections.tripod.com/ng.html.  
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Voľby do snemovne reprezentantov sa uskutočňujú v 360 jednomandátových 
volebných obvodoch.118  

Pri analýze politického systému Nigérie je potrebné zdôrazniť aj vplyv 
armády naň. Nigéria počas svojej existencie ako samostatného štátu zažila 
niekoľko vojenských pučov, posledný v roku 1993 (Forest, 2012: 24). Dikta-
túra ako spôsob vlády bola v jednotlivých častiach Nigérie prítomná už pred 
obdobím kolonializmu, keď bola správa jednotlivých oblastí riadená daným 
tradičným lídrom, ktorý vystupoval v pozícii samovládcu (George et al. 2012: 
193). Avšak k prepojeniu diktatúry a armády došlo až v roku 1966, počas prvé-
ho vojenského puču v Nigérii. Pred daným pučom slúžili vojenské jednotky 
len na ochranu koloniálneho územia a počas koloniálnej správy jej velitelia 
neprejavovali záujem o politickú moc. Tento trend je v Nigérii prítomný až 
po získaní nezávislosti (George et al. 2012: 193).  

Napriek tomu, že v Nigérii sa od roku 1993 uskutočňujú pravidelne voľby, 
je považovaná len za čiastočne demokratickú krajinu.119 Dôvodov, pre ktoré 
nie je možné považovať politický systém Nigérie za úplne demokratický je 
niekoľko. Voľby, ktoré sa konajú každé 4 roky neboli od roku 1993 považované 
za demokratické. S každými nasledujúcimi voľbami sa miera ich transparent-
nosti zhoršovala, najhoršiu úroveň dosiahla v posledných prezidentských voľ-
bách v roku 2011. Prezidentské voľby v roku 2011 boli sprevádzané masovými 
protestmi hlavne v severnej časti krajiny, počas volieb bolo zabitých vyše 
1000 ľudí, čím sa tieto voľby stali nakrvavejšími v histórii samostanej Nigé-
rie.120 Ako skonštatovala Nezávislá volebná komisia, počas volieb v roku 2011 
vládol v organizácii volieb chaos, úplne chýbal legislatívny rámec týkajúci sa 
organizovania volieb a registrácia voličov bola netransparentná.121 Ďalším 
dôvodom, pre ktorý nie je možné politický systém Nigérie považovať za plne 
demokratický je výrazný a stále pretrvávajúci vplyv armády naň. Hoci od roku 
1993 nedošlo v Nigérii k vojenskému puču, Nigéria vo svojej histórii zažila  
v priebehu rokov 1966−1993 niekoľko vojenských pučov (Forest, 2012: 19−27). 
Z dôvodu dlhodobého angažovania sa armády v politike je náročné presadiť 

                                                 
118 Viď http://africanelections.tripod.com/ng.html. 
119 Viď http://africanelections.tripod.com/ng.html. iď 

http://africanelections.tripod.com/ng.html.  
120 Porovnaj http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-

africa/nigeria/B81%20Lessons%20from%20Nigerias%202011%20Elections.aspx. 
121 Porovnaj http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-

africa/nigeria/B81%20Lessons%20from%20Nigerias%202011%20Elections.aspx. 
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striktné oddelenie armády od politického života Nigérie a armádne zložky si 
v ňom stále udržiavajú dôležité postavenie. Armáda tiež zohráva dôležitú úlo-
hu v boji proti teroristickým organizáciám na území krajiny, avšak pri svojich 
zásahoch porušuje ľudské práva, je zodpovedná za mnoho mimosúdnych od-
súdení, nezvestných osôb a vrážd. Tieto zločiny však zatiaľ neboli v Nigérii 
riadne prešetrené (Walker 2012: 12). Z tohto dôvodu môžeme vzťah medzi 
armádou a civilinou mocou na základe východísk Siaroffa identifikovať ako 
vzťah podmienenej podriadenosti (conditional subordination), čím môžeme 
Nigériu definovať ako režim volebnej demokracie122 (Siaroff, 2009: 90). 

Nigéria má bohatú skúsenosť s organizovaním vojenských prevratov a vlá-
dou vojenskej diktatúry. K prvej výmene elít z jednej občianskej vlády na 
druhú došlo až v roku 2007 (Forest, 2012: 19−27), pričom je zrejmé, že ani 
občiansku vládu nie je možné považovať za plne demokratickú. Pretrvávajúca 
politická nestabilita spojená s multi-etnickou spoločnosťou, v ktorej existuje 
množstvo výrazných štiepnych línií vytvárajú značný potenciál pre etnické  
a náboženské konflikty, prípadne vznik radikálnych, či extrémistických hnutí. 

7.2. Motivácie pre vznik terorizmu  

Nigéria predstavuje krajinu s výraznými štiepeniami existujúcimi v spoloč-
nosti, vďaka ktorým možno jej spoločnosť považovať za hlboko rozdelenú. 
Existujúce etnické, náboženské, regionálne a socioekonomické štiepenie je 
spolu s vysokou mierou korupcie zároveň posilňované aj vysokou mierou chu-
doby, nízkou mierou vzdelanosti obyvateľstva a vysokou nestabilitou politic-
kého systému. V takomto prostredí možno identifikovať hneď niekoľko pod-
netov a motivácií pre formovanie teroristických skupín. Napriek tomu, že 
náboženstvo zohrávalo pri vytváraní radikálnych či extrémistických hnutí  
v Nigérii významnú úlohu, náboženská príslušnosť nie je jedinou motiváciou 

                                                 
122 Siaroff na škále vzťahov armáda-civilná moc identifikuje 5 základných typov týchto vzťa-

hov a to občianska nadvláda (civil supremacy), občianska kontrola (civil control), vzťah 
podmieneného podriadenia (conditional subordination), vzťah vojenského tútorstva (mi-
litary tutelage), vzťah vojenskej kontroly (military control) a vojenský režim (military ru-
le). Štáty možno do jednotlivých kategórií zaradiť na základe 5 kritérií: vplyv na výkon 
politickej moci, reprezentácia vo vláde, právo na intervenciu, zodpovednosť za predchá-
dzajúce porušovanie ľudských práv, autonómia nad zdrojmi a metódami ich alokácie. Keď-
že armáda v Nigérii dodnes pri svojich zásahoch porušuje ľudské práva a nie je za to stí-
haná a taktiež má bohaté skúsenosti s organizovaním vojenských prevratov, môžeme vzťah 
armády a civilnej moci identifikovať ako vzťah podmieneného podriadenia. Siaroff 2009. 
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pre vznik takýchto hnutí na území štátu. Medzi ďalšie dôležité motivácie pre 
vznik a pôsobenie teroristických hnutí v krajine patria aj motivácie vyplýva-
júce so socioekonomickej a politickej situácie panujúcej v krajine.  

Ideologické motivácie 

Ideový, či ideologický kontext vzniku moslimských hnutí a teroristických 
organizácií na území Nigérie možno nájsť primárne v silnom náboženskom 
štiepení spoločnosti. Nigéria už od svojho vzniku ako samostatného štátu čelí 
výraznému štiepeniu medzi kresťanskou komunitou obývajúcou južnú časť 
Nigérie a moslimskou komunitou, ktorá obýva severnú časť. Náboženské štie-
penie spoločnosti je pozostatkom britskej koloniálnej správy, ktorá, napriek 
výrazným náboženských a kultúrnym odlišnostiam, spojila severnú a južnú 
časť do jedného celku s vlastnou koloniálnou správou. Spojenie koloniálnych 
území aj so štiepeniami, ktoré z neho vyplývali, zostalo zachované aj po zís-
kaní samostatnosti Nigérie. 

Veľmi dôležitým ideovým zdrojom takmer všetkých islamských hnutí pô-
sobiacich v Nigérii je symbol ideálnej správy verejných vecí, ktorú predsta-
voval Sokoto kalifát existujúci v severnej časti Nigérie od roku 1804. V roku 
1903 kalifát zanikol a bol nahradený britskou koloniálnou správou (Sodiq, 
2009: 649). Už pred vznikom Sokoto kalifátu obývali severnú časť Nigérie 
rôzne moslimské komunity. Hlavným etnikom obývajúcim toto územie bolo 
etnikum Hausa, ktoré prijalo islam, avšak vnieslo do neho mnoho vlastných, 
v podstate „neislamských“ prvkov. Tieto prvky boli v pejoratívnom význame 
označované ako „bid´a“, čiže inovácie a stáli v ostrom kontraste s normatív-
nou, pôvodnou formou islamu. Z tohto dôvodu sa stali predmetom džihádu, 
ktorý proti ich používaniu v 18. storočí začala skupina pod vedením Shehu 
Uthnam Dan Fodia. Dan Fodio vystúpil proti akýmkoľvek prejavom a inová-
ciám, ktoré sa vymykali tradičnému islamu a presadzoval jeho striktnú puri-
fikáciu. Svojím pôsobením vytvoril špecifickú islamskú kultúru v severnej 
Nigérii, ktorá zasahovala aj do súčasného južného Nigeru a západného Čadu. 
Na tomto území zriadil v roku 1804 Sokoto kalifát, ktorý bol založený na strikt-
nom uplatňovaní šari´e a tradičného islamu (Cook, 2011: 3−4). Sokoto kalifát 
dokázal zabezpečiť pomerne dobrú správu vecí verejných. „Briti tvrdili, že 
prišli na sever (Nigérie), aby ukončili nespravodlivosť a predstavili novú civi-
lizáciu, ale na ich vlastné prekvapenie zistili, že tu existuje dobre organizovaný 
systém vlády s pôsobením v severnej Nigérii a dobre fungujúca islamská ci-
vilizácia“ (Sodiq, 2009: 649).  
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K pádu kalifátu došlo v marci roku 1903, kedy správu nad severnou Nigé-
riu prevzal lord Lugart. Napriek tomu, že sa Lugart zaviazal rešpektovať vie-
rovyznanie obyvateľov severnej časti Nigérie, uznával autoritu moslimských 
náboženských predstaviteľov a poskytol im administratívne pozície v správe 
severnej Nigérie, nebránil snahám kresťanských misionárov o konvertovanie 
moslimov žijúcich na tomto území. Práve porážka Sokoto kalifátu, nerešpek-
tovanie autonómie moslimov a snaha o ich konvertovanie priniesla základy 
formujúceho sa nepriateľstva a vzájomnej nedôvery medzi obomi nábožen-
skými skupinami (Sodiq, 2009: 650).  

Získanie nezávislosti Nigérie so sebou neprinieslo očakávaný pozitívny vý-
voj krajiny s demokratickou vládou, ekonomickým rastom a širokým dodržia-
vaním ľudských práv. Politická nestabilita Nigérie, rastúca chudoba a nevzde-
anosť obyvateľstva, všadeprítomná korupcia ostro kontrastovali s príbehmi  
o dobrej a čestnej správe, ktorá v severnej Nigérii existovala počas Sokoto 
kalifátu. Sokoto kalifát sa tak takmer okamžite po vzniku Nigérie stal symbo-
lom dávneho úspechu moslimskej správy v severnej časti Nigérie a jej opä-
tovné dosiahnutie po vzore kalifátu sa stalo súčasťou ideologického vedenia 
takmer všetkých islamských hnutí pôsobiacich v krajine (Abimbola − Adesote, 
2012: 18−19). 

Ďalším ideovým prvkom, ktorý je tiež dôležitou súčasťou ideologického 
základu moslimských hnutí pôsobiacich v Nigérii, a ktorý výrazne zaznieva 
aj v ideológii teroristickej skupiny Boko Haram, je odmietanie „západného“ 
vzdelávania. Rovnako ako predošlý ideový prvok, i tento má svoj pôvod 
v historicky sa formujúcom náboženskom štiepení spoločnosti. Vzdelávací 
systém bol totiž, hlavne v období po získaní nezávislosti Nigérie, široko vy-
užívaným prostriedkom pre šírenie „západných“ hodnôt (demokracia, ochrana 
ľudských a občianskych práv, sekulárny štát a pod.) a tiež snáh o šírenie kres-
ťanstva. 

Po vojenskom puči v roku 1966 došlo k znárodneniu väčšiny misionárskych 
škôl, ktoré nielen v južnej, ale aj v severnej časti Nigérie zakladali ešte pred 
nezávislosťou štátu kresťanskí misionári. Keďže verejná správa nezávislej 
Nigérie, či už v čase občianskej vlády, ale hlavne v čase vojenskej diktatúry 
zlyhávala, zoštátnené kresťanské vzdelávacie inštitúcie sa stali takmer jedi-
nými, ktoré v tom čase na území krajiny pôsobili (Sodiq, 2009: 657). Samo-
zrejme, keďže išlo o pôvodne kresťanské školy, hodiny náboženstva boli 
v priebehu štúdia povinné. „Moslimskí študenti v inštitúciách založených 
kresťanskými misionármi mali zakázané islamské vzdelávanie a boli nútení 
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navštevovať a prijať biblické vzdelávanie“ (Sodiq, 2009: 657).123 Vzdelávanie 
v Nigérii sa tak stalo symbolom šírenia kresťanstva, snáh o konvertovanie 
moslimov obývajúcich jej severnú časť a o obmedzovanie ich náboženskej 
slobody.  

V priebehu 90. rokov možno zaznamenať aj nárast islamských internátnych 
škôl. Avšak tieto školy, zamerané primárne na náboženské vzdelávanie a po-
znanie Koránu, formujú v prostredí globalizovanej ekonomiky, ktorej súčasťou 
sa stala aj Nigéria, mladých ľudí, ktorí nie sú schopní sa zamestnať. Vzdelá-
vanie v oblasti IT technológií, komunikácie, histórie a pod., ktoré poskytuje 
väčší potenciál nájdenia zamestnania, poskytujú len tzv. západné vzdelávacie 
inštitúcie. Z tohto dôvodu prejavuje záujem o tento typ vzdelávania čoraz viac 
mladých Nigérijčanov aj z pôvodne islamského prostredia a výrazne rastie jeho 
význam. Takto je vzdelávací systém vnímaný ako potenciálna hrozba pre za-
chovanie a šírenie islamu a jeho kultúry v Nigérii (Forest, 2012: 74).  

Socioekonomické motivácie 

Súčasťou socioekonomického kontextu vzniku teroristických organizácii  
v Nigérii je celý rad problémov, s ktorými sa v krajine stretávame už od jej 
vzniku – hlboko rozdelená spoločnosť s mnohými výraznými štiepeniami spo-
ločnosti, ktoré sa navyše prelínajú, rastúca chudoba a nezamestnanosť obyva-
teľstva, rastúce regionálne rozdiely v príjme, zamestnanosti a miere chudoby, 
vysoká miera korupcie a pod. Vzájomná súčinnosť týchto problémov výrazne 
prispieva k nespokojnosti obyvateľstva so situáciou v štáte a vytvára silné mo-
tivácie pre vznik hnutí, ktoré majú ambíciu aspoň časť z problémov vyriešiť. 

Veľmi dôležitou motiváciou vzniku teroristických hnutí v Nigérii je už spo-
menuté výrazné náboženské štiepenie spoločnosti. V súčasnosti žije v krajine 
okolo 40 % kresťanov, 50 % moslimov a zvyšných približne 10 % obyvateľ-
stva, ktoré vyznáva pôvodné, väčšinou animistické náboženstvo.124 Medzi 
náboženské nepriateľstvo je pomerne častým javom hlavne v nábožensky zmie-
šaných regiónoch v strednej časti Nigérie. Ako bolo spomenuté v časti o ideo-
logických motiváciách vzniku teroristických hnutí, náboženské štiepenie spo-
ločnosti siaha ešte do čias kolonizácie Veľkou Britániou. Medzi rokmi 1880  

                                                 
123 Presadzovanie kresťanského vzdelávania bolo v tomto období porušovanie ústavy Nigérie, 

ktorá v kapitole 4, článku 35 stanovovala slobodu vierovyznania. Porovnaj Sodiq, 2009: 657. 
124 Porovnaj http://www.indexmundi.com/nigeria/demographics_profile.html. 
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a 1905 sa kolonizácia sústredila hlavne na južné oblasti dnešnej Nigérie. Od 
roku 1903 a pádu Sokoto kalifátu a ostatných islamských samospráv pôsobia-
cich v severnej časti štátu125 sa však pozornosť kolonizácie sústredila aj na se-
vernú Nigériu, ktorá bola kultúrne výrazne odlišná od južných oblastí. V roku 
1912 bol lord Lugart poverený nielen správou Protektorátu severná Nigéria  
(s dominujúcim náboženstvom islam), ale aj správou Protektorátu južná Nigé-
ria (s dominujúcim náboženstvom kresťanstvom), čím došlo k spojeniu oboch 
kultúrne a hlavne nábožensky odlišných častí Nigérie do jedného celku (Oren-
stein, 2010: 3−4). V priebehu britskej správy nad územím dnešnej Nigérie 
došlo k postupnej eskalácii napätia medzi obomi náboženstvami, hlavne pod 
vplyvom rozširujúcich sa snáh kresťanov o konvertovanie moslimov na kres-
ťanstvo (Sodiq, 2009: 655−656). Po získaní nezávislosti a znárodnení pôvod-
ne kresťanských misionárskych škôl sa navyše kresťanstvo začalo rýchlo šíriť 
aj prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií (Forest, 2012: 74). Historicky po-
ciťované ohrozenie zo šírenia kresťanstva a obmedzovania pôsobnosti islamu 
vyvolalo značnú radikalizáciu v mnohých islamských komunitách a v priebehu 
80. rokov došlo k viacerým povstaniam, ktoré boli nábožensky motivované.126  

Okrem náboženského štiepenia spoločnosti, ako dôležitého spoločenského 
motívu formovania teroristických organizácií možno identifikovať tri dôležité 
ekonomické motívy formovania daných skupín a to rastúca miera chudoby 
napriek ekonomickému rastu krajiny, ekonomické znevýhodnenie severnej 
časti krajiny a vysoká miera korupcie na všetkých úrovniach správy v krajine 
(Rogers, 2012: 2).  

Nigéria od roku 2002 zaznamenáva výrazný rast HDP a tendencia rastu je 
aj v roku 2013 pozitívna (viď obr. 4)127. V roku 2012 krajina patrila k trom naj-
rýchlejšie rastúcim ekonomikám sveta (Rogers, 2012: 3). Avšak spolu s výraz-
ným ekonomickým rastom v krajine paradoxne rastie aj podiel obyvateľstva, 
ktoré sa ocitá na hranici chudoby. Počet obyvateľov žijúcich v podmienkach 
extrémnej chudoby taktiež výrazne rastie − kým v roku 2002 sa na hranici 
extrémnej chudoby nachádzalo 22 % obyvateľstva Nigérie, v roku 2010 toto 

                                                 
125 Napr. ríša Fulani, ríša Borno, ríša Kanuri a pod. (porovnaj Kaiser, 2005: 11-12). 
126 Najdôležitejším povstaniami s motívom náboženského nepriateľstva, ku ktorým v Nigé-

rii došlo v priebehu 80-tych  rokov patria: povstanie Maitatsine v Kano z roku 1980, 
povstanie v Kaduna a Bulumkutu z roku 1982, povstanie v Yola z roku 1984, povstanie 
v Bauchi z roku 1985 a pod. Porovnaj Marchal 2012: 3. 

127 Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/nigeria/unemploymentrate; 
http://www.tradingeconomics.com. 
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číslo vzrástlo na 38,7 % (Maurice, 2012: 690). Spolu s ekonomickým rastom 
okrem chudoby v Nigérii rastie aj nezamestnanosť – kým v roku 2008 sa po-
hybovala len okolo 6 %, v januári 2012 vzrástla na 23,9 % (viď obr. 4). Ob-
zvlášť závažná je nezamestnanosť mladej generácie vo veku 18 − 25 rokov −  
v roku 2012 bolo nezamestnaných až 40 miliónov mladých Nigérijčanov. Vy-
soká nezamestnanosť a nemožnosť nájdenia vhodného zamestnania hlavne  
u mladých vyvolávajú pocity beznádeje, hnevu a neschopnosti (Rogers, 2012: 
3). Navyše, ako zdôrazňuje Orenstein (2010: 9), so zvyšujúcim sa ekonomic-
kým rastom rastie koncentrácia bohatstva len v rukách niekoľko málo osôb − 
z 80 % ziskov pochádzajúcich z obchodu s ropou profituje niečo okolo 1 % 
obyvateľstva Nigérie.  

Druhým vážnym ekonomickým problémom Nigérie je jej nerovnomerný 
vývoj. Spomínaný rast chudoby a nezamestnanosti je ešte výraznejší vo vidiec-
kych oblastiach a hlavne v severných štátoch Nigérie. Napríklad v severnom 
štáte Borno, v ktorom vznikla teroristická skupina Boko Haram, bolo v roku 
2012 až 83 % mladých ľudí negramotných a 48,5 % detí nenavštevovalo školu 
(Rogers, 2012: 3). Štát Yobe, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti Nigé-
rie, mal v roku 2011 najvyššiu mieru nezamestnanosti, dosahujúcu až 39 %.128 
Z tohto dôvodu nie je prekvapivé, že rôzne odbojové hnutia, či teroristická 
skupina Boko Haram majú pôvod práve v štátoch severnej Nigérie (Rogers, 
2012: 4).  
 

 

Obr. 4 Nigéria − rast nezamestnanosti a HDP v rokoch 2006 − 2012 

                                                 
128 Porovnaj http://nigeriavillagesquare.com/guest-articles/youth-unemployment-in-nigeria-a-

looming-humanitarian-catastrophe.html. 
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Vážnym problémom, ktorý má pre krajinu významné ekonomické a bez-
pečnostné dôsledky, je tiež prítomnosť vysokej miery korupcie (Nwanegbo − 
Odigbo, 2013: 289). V podstate každá administratíva, ktorá doteraz v Nigérii 
pôsobila, bola právom obvinená z korupcie (Odeh, 2010: 137). Napriek tomu, 
že početné vojenské puče, ku ktorým v Nigérii došlo, svoje pôsobenie ospra-
vedlňovali snahou o odstránenie korupcie a zlepšenie správy vecí verejných, 
počas vlády vojenských diktatúr sa korupcia dokonca zvyšovala (Otedola, 
1982). Korupcia je taktiež prítomná v každej dôležitej zložke moci − v legis-
latívne, exekutíve a aj súdnictve, finančná korupcia bola dokonca inštitucio-
nalizovaná. (Adesote − Abimbola, 2012b: 86) Závažnosť miery korupcie v kra-
jine potvrdzuje aj analýza organizácie Trasparency International, ktorá Nigériu 
v roku 2012 zaradila na 134 miesto zo 176 hodnotených štátov a týmto zara-
dením Nigéria patrí k štátom s najvyššou mierou korupcie na svete.129  

Obe významné štiepne línie, teda náboženská a socioekonomická štiepna 
línia, ktoré formujú spomenuté motivácie pre vznik terorizmu v krajine, sa 
navyše v Nigérii nepretínajú, ale prelínajú (Kaiser, 2005: 25). To znamená, že 
spoločnosť Nigérie rozdeľujú rovnakým smerom a tým znásobujú svoj vplyv. 
Teda nielen že náboženská štiepna línia delí štát na severnú, dominantne islam-
skú a južnú dominantne kresťanskú časť, ale rovnako pôsobí aj ekonomická 
štiepna línia − kým na severe krajiny je miera chudoby aj nezamestnanosť vyš-
šia, na juhu krajiny sú ekonomické podmienky priaznivejšie. Toto vzájomné 
prelínanie výrazných štiepnych línií v Nigérii vytvára pomerne silnú regio-
nálnu štiepnu líniu, ktorá môže pri eskalácii napätia ohroziť celistvosť štátu. 

Politické motivácie 

Motivácia pre vytvorenie radikálnych skupín, prípadne teroristických or-
ganizácií v Nigérii môže mať zdroj aj v neustálej politickej nestabilite krajiny. 
Ani jednu vládu, ktorá doteraz pôsobila v Nigérii, nebolo možné považovať za 
plne stabilnú a navyše z dôvodu špecifickej úlohy, ktorú v štáte zohráva armá-

                                                 
129 Porovnaj http://www.punchng.com/news/transparency-internationals-report-on-corruption-

index-in-nigeria-is-a-wake-up-call-says-nesg/. Pri probléme vysokej miery korupcie v Ni-
gérii je potrebné zdôrazniť možný pôvod finančných prostriedkov využívaných v korup-
čných vzťahoch. Na území Nigérie sa totiž nachádzajú významné zásoby ropy a patrí  
k 10 najväčším producentom ropy na svete (Orenstein 2010: 9). Vlastníctvo prírodných 
zdrojov však v prípade Nigérie pôsobí na vývoj jej ekonomiky pomerne negatívne – fi-
nancie z odchodu s ropou sú využívané predovšetkým na korupciu a obohacovanie sa 
úzkej skupiny elít a nie na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva (Rogers 2012: 3–4). 
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da, je možnosť opakovaného vojenského puču v politickom systéme Nigérie 
neustále prítomná. 

Prvá nigérijská republika, ktorá bola vytvorená po vyhlásení samostatnosti 
v roku 1960, trvala len 6 rokov. K prvému vojenskému puču v Nigérii došlo 
už v januári 1966, prvým vojenským diktátorom Nigérie sa stal generál John-
son Aguyi Ironsi. Do konca roku 1966 sa odohral aj v poradí druhý vojenský 
puč v Nigérii (Forest, 2012: 21). Po druhom vojenskom puči prebiehala hlav-
ne v severnej časti Nigérie rozsiahla emigrácia. Navyše v tomto období kom-
plikoval situáciu guvernér východného regiónu Nigérie poručík Odumegwu, 
ktorý z tejto časti Nigérie vysťahoval všetkých prisťahovaných, nepôvodných 
obyvateľov. Po tom, ako bola Nigéria v roku 1967 rozdelená na 12 samostat-
ných štátov vyhlásil Odumegwu v júli 1967 samostatnosť východného regiónu, 
ktorý nazval Republika Biafra. Následný občiansky konflikt bol ukončený  
v roku 1970 po znovuobnovení jednoty Nigérie (Forest, 2012: 22). Medzi 
rokmi 1970 − 1979 došlo k ďalším dvom vojenským pučom. V roku 1979 sa 
však aktuálne vládnuci vojenský diktátor generál Obasanjo dobrovoľne vzdal 
moci a vládu prevzal zvolený prezident Alhaji Shehu Shagari. Shagari takto 
založil druhú nigérijskú republiku, ktorá v Nigérii pôsobila do roku 1983, kedy 
došlo po opätovnom vojenskom puči k obnoveniu vojenskej diktatúry generá-
lom Mahammedom Buharim. Buhari bol nahradený ďalším vojenským diktá-
torom generálom Ibrahimom Babangidom, ktorému sa podarilo uskutočniť 
úspešný vojenský puč v roku 1985 (Kaiser, 2005: 17). V roku 1993 sa v Nigérii 
po dlhom čase konali demokratické voľby, ktoré sú považované za najdemo-
kratickejšie v celej histórii Nigérie a ktoré vyhral kmeňový líder M.K.O. Abio-
la. Babangida však výsledok volieb neuznal a pokračoval v nelegitimizovanom 
vládnutí (Kaiser, 2005: 17). V tomto roku sa taktiež odohral posledný vojenský 
puč v Nigérii, ktorý uskutočnil generál Sani Abacha, ktorý však v roku 1998 
zomrel. Po smrti Abacha sa jeho dočasným nástupcom stal generál Abdulsalam 
Abubakar, ktorý zdôraznil potrebu demokratickej vlády v Nigérii. V roku 1999 
sa tak uskutočnili demokratické voľby, ktorých víťazom sa stal Olugeson Oba-
sanjo, a ktorý sa takto stal vedúcim predstaviteľom Nigérie už po druhýkrát 
(Forest, 2012: 26). Od roku 1999 existuje v Nigérii najdlhšie obdobie občian-
skej vlády a relatívnej politickej stability v jej histórii. 

Dôležitým prvkom politického kontextu pôsobenia teroristických organizá-
cií v severnej časti krajiny je okrem vyššie spomenutej politickej nestability 
aj pôvod (hlavne náboženský a geografický) daného aktuálne vládnuceho pre-
zidenta, či vojenského generála. Tento prvok vystúpil do popredia hlavne po 
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posledných prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili v roku 2011. Prezi-
dent Obasanjo, pochádzajúci z južnej časti krajiny130, vyhral prezidentské voľ-
by dve obdobia po sebe a bol prezidentom medzi rokmi 1999 − 2008. Avšak 
vo voľbách v roku 2008 bol porazený Umaruom Musa Yar´Aduom, ktorý po-
chádzal z kmeňa Hausa zo severnej časti Nigérie a bol moslimom (Forest, 
2012: 26). Piateho mája 2010 však Adua zomrel a bol v úrade nahradený vice-
prezidentom Goodluckom Jonathanom, ktorý pochádzal z kmeňa Ijaw z južnej 
časti krajiny. Vo voľbách v roku 2011 bol Jonathan zvolený za prezidenta (Fo-
rest, 2012: 27). Už v priebehu volieb, ale hlavne po voľbách došlo k mnohým 
nepokojom a povstaniam hlavne v severných štátoch Nigérie. Ako zdôrazňuje 
Forest (2012: 27), „po dvoch obdobiach južana ako prezidenta (Obasanjo) bol 
zvolený severan (Yar´Adua), ale keďže zomrel z dôvodu zlého zdravotného 
stavu predtým, než ukončil svoje obdobie vlády, severné elity si mysleli, že je 
vo vládnutí rad na nich.“ Nepokoje súvisiace s nespokojnosťou s výsledkom 
volieb čoskoro prerástli do medzi-náboženských prípadne medzi-etnických 
stretov, ktoré si vyžiadali približne 800 mŕtvych (Forest, 2012: 27). Tieto uda-
losti naznačujú, že sa regionálne štiepenie v Nigérii stáva čoraz dôležitejším  
a pri voľbách, resp. stanovení volebných pravidiel, bude potrebné toto rastúce 
regionálne štiepenie reflektovať. 

Na základe popisu a analýzy socioekonomického a politického kontextu je 
zrejmé, že Nigéria poskytuje dostatok motivácii a podnetov pre formovanie 
spoločenského nepriateľstva a posilňovania už existujúcich medzi-etnických, 
medzi-náboženských či medzi-regionálnych rozdielov. V prostredí hlboko 
rozdelenej spoločnosti, pozdĺž viacerých vzájomne sa prelínajúcich štiepení, 
ktoré sú podporované neustálou politickou nestabilitou, nie je prítomnosť or-
ganizovaného násilia a extrémizmu ničím prekvapivým.  

7.3. Teroristické a radikálne skupiny 

Hoci sa na území Nigérie už od 80. rokov vyskytuje množstvo islamských 
skupín a hnutí, ani jedno z hnutí nedokázalo svoje pôsobenie rozšíriť aj mimo 
regiónu severnej Nigérie a po istom čase zaniklo (Abimbola − Adesote 2012: 
12−14). Výnimku však predstavuje skupina Boko Haram, ktorá tiež vznikla 
ako regionálna organizácia, ale ktorú možno od roku 2009, v ktorom došlo  

                                                 
130 Obasanjo sa narodil 5.3. 1937 v štáte Ogun, v juhozápadnej časti Nigérie, porovnaj 

http://www.africa-confidential.com/whos-who-profile/id/2592. 
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k jej výraznej radikalizácii a eskalácii jej útokov, označiť za teroristickú or-
ganizáciu. Ako zdôrazňuje Maiangwa a Uzodike (2012: 2), „terorizmus Boko 
Haram je katastrofou pre krehkú jednotu Nigérie a zvyšuje tendenciu ďalšej 
polarizácie Nigérijčanov pozdĺž náboženskej aj regionálnej (štiepnej) línie.“  

Boko Haram je islamistickou militaristickou organizáciou, ktorá pôsobí  
v severnej časti Nigérie približne od roku 2002 (Amimbola − Adesote, 2012: 
17). Skupina počas svojej existencie prešla viacerými transformáciami, hlav-
ne pod vplyvom rozdielneho charakteru vedenia danej organizácie, ktoré sa 
prejavili jednak v zmene názvov, ktoré organizácia v priebehu svojej činnosti 
využívala, ale aj v zmene taktiky boja či rozsahu jej pôsobenia. Kým do roku 
2002 pôsobilo Boko Haram len v štátoch severnej časti Nigérie a členstvo sku-
piny bolo obmedzené na niekoľko desiatok členov, po roku 2002 je zrejmá 
výrazná radikalizácia hnutia a ambícia rozšíriť svoje pôsobenie. Po zmene  
v roku 2009, ktorá prebehla ako protireakcia voči tvrdému zásahu vlády proti 
skupine, sa z Boko Haram stala reálna bezpečnostná hrozba nielen pre stabili-
tu a celistvosť samotnej Nigérie, ale vzhľadom na špecifické postavenie Ni-
gérie, ako najľudnatejšieho štátu afrického kontinentu a zároveň vedúceho 
štátu regionálnej integrácie, aj pre celý región západnej Afriky. 

Vznik hnutia Boko Haram 

Napriek tomu, že Boko Haram začalo výraznejšie verejne pôsobiť až od ro-
ku 2002, skupina vznikla už okolo roku 1995 (Amimbola − Adesote, 2012: 17). 
Vytvorenie moslimskej skupiny presadzujúcej islamské vzdelávanie a uplat-
nenie šari´e nebolo hlavne v regióne severnej Nigérie ničím výnimočným. Po 
získaní nezávislosti sa totiž nigérijské elity pod vplyvom rastúceho naciona-
lizmu rozhodli o udržanie celistvosti Nigérie a zavrhli úvahy bývalých brit-
ských koloniálnych pánov o vhodnosti, či potrebe rozdelenia Nigérie na dve 
časti − severnú časť s dominantným náboženstvom islamom a južnú časť, kto-
rej v ktorej dominovalo kresťanstvo (Cook, 2011: 5). Z Nigérie sa teda stala 
federácia s civilnou demokratickou vládou, sekulárnym právom a pretrváva-
júcou náboženskom štiepnou líniou. Z tohto dôvodu môžeme už v priebehu 
70-tych a 80-tych rokov pozorovať vznik hneď niekoľkých skupín pôsobia-
cich v severnej časti krajiny, ktoré odmietali uplatňovanie sekulárneho práva 
a požadovali zavedenie šari´e ako oficiálneho právneho kódexu (Abimbola − 
Adesote, 2012: 16). 

Vytvorenie Boko Haram sa viaže k pôsobeniu jednej z náboženských sku-
pín pôsobiacich v priebehu 70. a 80. rokov v severnej časti Nigérie. Skupina 
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Džamá´at Izalat al-Bid´a wa -Iqamat as-Sunna (Spoločnosť pre odstránenie 
inovácií a obnovu Sunny), známa tiež ako Izala, či Yan Izal, pôsobila v sever-
nej Nigérii už od roku 1978 a bola výrazne ovplyvnená myslením šejka Abu-
bakara Gumiho. Gumi presadzoval boj proti čarodejníctvu a zasadzoval sa za 
poskytovanie islamského vzdelania aj pre ženy. Po jeho smrti v roku 1992 
sa skupina rozdelila na dve frakcie a už nikdy nedosiahla taký význam ako  
v 80. rokoch (Marchal, 2012: 3).  

Gumiho učenie inšpirovalo radikálnu islamskú mládež, ktorá v roku 1995 
založila skupinu pomenovanú Šabáb. „Táto skupina pôsobila v mešite Indimi... 
na čele s lídrom Mallamom Lawalom a sekretárom Mallamom Usmanom. V ro-
ku 1999 Lawal odišiel z Nigérie kvôli štúdiu na Medinskej univerzite v Saud-
skej Arábii prenechajúc vedenie skupiny Mustaphovi Modu Jonovi, ktorý bol 
všeobecne známy ako Mohammad Júsuf131“ (Abimbola − Adesote, 2012: 17). 

Hoci skupina v priebehu svojej existencie používala niekoľko rôznych ná-
zvov (ako napr. Nigérijský Taliban, Muhádžirún, Júsufijáhova sekta), známou 
sa stala pod označením Boko Haram. Názov skupiny je odvodený od hlavných 
prvkov prítomných v ideológii, ktorú skupina presadzovala od nástupu Júsufa 
vo vedení až po jeho smrť v roku 2009 (Pham, 2012: 2). Boko Haram je pre-
zývkou pre Džamá’at-ul-Ahl-ul Sunna lil Da‘wa wal Džihád (Ľudia oddaní 
propagácii prorokovho učenia a džihádu), často je však prekladaná ako „Zá-
padné vzdelanie je hriech“. V jazyku Hausa totiž slovo „boko“ znamená kniha, 
západný, prípadne cudzí. Slovo „haram“ znamená zakázané, hriešne (Amim-
bola − Adesote, 2012: 18). Práve odpor voči západnému vzdelaniu, hodnotám 
a kultúre predstavuje základnú líniu ideológie hnutia. Tento postoj hnutia vy-
jadril aj jeden z jeho lídrov Júsuf v rozhovore, ktorý poskytol pre BBC: „Exis-
tujú prominentní islamskí kazatelia, ktorí pochopili, že súčasné vzdelávanie  
v západnom štýle je zmesou tém, ktoré sú proti našej islamskej viere. Ako na-
príklad dážď. My veríme, že (dážď) je výtvorom Boha a nie produktom vypa-
rovania vody, ktoré je spôsobené slnkom, a jej následnou kondenzáciou. (Je 
to to isté) ako povedať, že Zem je guľatá. Ak to je proti učeniu Alláha, odmie-
tame to. Tiež odmietame teóriu Darwinizmu“ (Pham, 2012: 2). 

                                                 
131 Mohammed Yusuf sa narodil v januári 1970, mal 4 ženy a 12 detí. Počas svojej mladosti 

pôsobil v štáte Kano, kde bol veľmi úspešným a obľúbených študentom známeho islam-
ského učiteľa Sheikha Yafara Mahnuda Adama. Yusuf následne pôsobil pri mešite Indimi, 
kde sa stal pomerne úspešným islamským učiteľom, obľúbeným hlavne medzi mláde-
žou. Toto prostredie poskytlo základy jeho ďalšiemu pôsobeniu v rámci skupiny Boko 
Haram (Abimbola − Adesote 2012: 17–18).  
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Transformácia Boko Haram 

Boko Haram od svojho vzniku v roku 1995 prešlo viacerými zmenami.  
Z pôvodne malej skupiny s obmedzeným pôsobením vzniklo veľké hnutie  
s rozsiahlym členstvom, ktoré v súčasnosti pôsobí v takmer každom štáte se-
vernej Nigérie a ktoré je na základe rozsahu a charakteru svojich aktivít po-
važované za teroristickú skupinu. Vo vývoji hnutia možno identifikovať tri 
základné fázy. Prvá fáza predstavuje obdobie rokov 1995 − 2002 do nástupu 
Júsufa v pozícii lídra skupiny. Druhá fáza je ohraničená pôsobením Júsufa vo 
vedení hnutia, teda rokmi 2002 − 2009. Tretia fáza začína rokom 2009, ná-
stupom nového lídra hnutia Abubakara Šekaua a trvá dodnes. 

Prvá fáza existencie hnutia začala jeho formálnym pôsobením v roku 1995 
na základe ideového odkazu Gumiho. Vedúcou osobnosťou hnutia bol Mal-
lamo Lawal. Hnutie bolo v tejto fáze tvorené primárne mladými moslimami  
a pôsobilo pri mešite v Maiduguri v štáte Borno. Jeho pôsobenie malo lokálny 
charakter a nevyznačovalo sa výrazným radikalizmom (Amimbola − Adesote, 
2012: 17). 

Druhá fáza hnutia je ohraničená pôsobením Mohammada Júsufa v pozícii 
lídra hnutia. Práve za Júsufa sa z mládežníckej skupiny stalo pomerne radikál-
ne, rozširujúce sa hnutie. V roku 2002 sa skupina dostala do sporu s lokálnou 
správou mesta Maiduguri rovnako ako aj s miestnou cirkvou, ktorú obvinila  
z korupcie. Skupina sa presťahovala do dediny Kanama, ktorá sa nachádza 
v blízkosti hraníc s Nigerom a začala budovať svoju vlastnú komunitu zalo-
ženú na striktnom uplatňovaní Koránu (Walker, 2012: 3). Na konci roku 2003 
došlo k prvej ozbrojenej aktivite hnutia. Skupina sa pokúsila uniesť niekoľko 
ľudí z okolia mesta Kanama, ktorých nútila pridať sa k jej členom. Táto akcia 
bola sprevádzaná útokom na miestu policajnú stanicu s cieľom získať zbrane 
a muníciu. Pri akcii bolo zatknutých alebo zabitých okolo 60 členov hnutia 
(Cook, 2011: 9). Zvyšní členovia sa vrátili späť do mesta Maiduguri. V prie-
behu roku 2004 hnutie pokračovalo vo svojich aktivitách, ktoré však mali len 
regionálnu pôsobnosť. Siedmeho januára 2004 Boko Haram opäť zaútočilo 
na policajnú stanicu, tentokrát v meste Damboa, v júni 2004 sa členovia hnu-
tia pokúsili o zorganizovanie úteku z väzenia v Damaturum, hlavnom meste 
štátu Yoba. V priebehu septembra 2004 skupina napadla dve policajné stanice 
v meste Gwoza a Bama (Cook, 2011: 9−10). Napriek týmto udalostiam amba-
sáda Spojených štátov amerických v Abuja v roku 2004 potvrdila, že hnutie 
nepredstavuje lokálnu a ani medzinárodnú teroristickú hrozbu a nedisponuje 
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nijakými kontaktmi s inými teroristickými organizáciami pôsobiacimi na afric-
kom kontinente (Walker, 2012: 3). V roku 2004 sa Júsufovi podarilo založiť  
v meste Maiduguri vlastnú mešitu a školu. Po založení školy, v priebehu rokov 
2005 − 2007, sa hnutie sústredilo primárne na vyučovanie, vzdelávanie a šíre-
nie svojich myšlienok (hlavne v štátoch Borno a Yobe). Ako zdôrazňuje Cook 
(2011: 10), „skupinová metodológia sa v tomto období sústredila na al-Amr  
bi-l-Ma ٔ rúf wa-l-Nahi ‘an l-Munkar, teda užívanie si dobra a zabúdanie na 
zlo.“ Tento prístup bol prerušený prezidentskými voľbami v roku 2007. V mes-
te Kano bol počas volieb členmi organizácie zavraždený známy a populárny 
islamský kazateľ Šejch Dža’afar Mahmúd Adam, ktorý dlhodobo kritizoval 
postupujúcu radikalizáciu hnutia. Tento útok možno považovať za kľúčový 
bod vo vývoji skupiny, keďže „už neexistovala možnosť návratu Júsufa a jeho 
nasledovateľov späť k hlavnému prúdu severo-nigérijského islamu“ (Walker, 
2012: 4).  

Posledná fáza vývoja hnutia začala tvrdým stretom medzi jeho členmi a bez-
pečnostnými zložkami štátu. 25. júla 2009 hnutie zorganizovalo veľké proti-
vládne povstanie, ktoré sa v priebehu ďalších dní rozšírilo do niekoľkých štátov 
severnej časti krajiny (Adesoji, 2010: 98). Podnetom pre povstanie bolo od-
halenie hlavného úkrytu lídrov hnutia bezpečnostnými zložkami. Výsledkom 
akcie bolo uväznenie 9 vedúcich osobností hnutia a tiež skonfiškovanie zbra-
ní a plánov útokov (Adesoji, 2010: 98). Avšak tento zásah vyvolal veľmi silnú 
protireakciu hnutia a akcia sa zmenila na povstanie, ktoré trvalo od 25. júla 
do 30. júla 2009. Výsledkom bojov medzi členmi Boko Haram a bezpečnost-
nými zložkami bolo približne 1000 mŕtvych, väčšinou z radov hnutia. Ďalších 
približne 100 osôb bolo zadržaných. Revolta skončila zatknutím a násled-
ným zabitím čelného predstaviteľa organizácie Mohammada Júsufa (Onuo-
ha, 2012: 4). Smrťou vedúceho predstaviteľa hnutia sa očakávalo oslabenie 
pôsobenia Boko Haram, prípadne jeho úplný zánik. Avšak tento zásah ukázal 
vnútornú silu organizácie, ktorá bola výrazne podceňovaná a tiež naznačil 
nemožnosť vysporiadať sa s hnutím použitím násilia. Ako zdôrazňuje Onuoha 
(2012: 4), „od revolty v roku 2009 sa sekta zmenila zo skupiny, ktorá usku-
točňovala zle naplánované otvorené konfrontácie so štátnymi bezpečnost-
nými zložkami na skupinu, ktorá začala používať prvky partizánskeho boja, 
cielené vraždenie a samovražedné bombové útoky v ich násilnej kampani“. 

Po revolte v roku 2009 a zavraždení Júsufa prevzal vedenie organizácie 
Júsufov blízky spolupracovník Abubakar Mohammad Šekau (Rogers, 2012: 1). 
Hovorcami hnutia sa stali Abú Zajd a Abúl Qaqa (viď Cook, 2011: 13). Hoci 
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sa skupina po roku 2009 na krátke obdobie umlčala a nevykonávala nijaké ve-
rejné aktivity, 14. júla 2010 vedúci predstaviteľ Šekau na džihádistickej stránke 
uverejnil výrok, ktorý naznačil budúce smerovanie aktivít Boko Haram. „Ne-
myslite si, že džihád skončil. Skôr sa džihád ešte len začal. Ó Amerika, zomri 
aj so svojim hnevom“ (Cook, 2011: 15).  

Prvou veľkou akciou, ktorú skupina po roku 2009 vykonala bolo napadnu-
tie väznice v štáte Bauchi 7. septembra 2010 (Forest, 2012: 68). Výsledkom 
napadnutia bolo 7 zavraždených policajtov a vyše 800 oslobodených väzňov, 
medzi ktorými sa nachádzalo okolo 100 ich vlastných členov (Thomson, 2012: 
52). Následne v období medzi septembrom 2010 a novembrom 2011 Boko 
Haram vykonalo ďalších 45 väčších útokov a desiatky menších − hlavnými 
cieľmi útokov boli policajné stanice, vzdelávacie inštitúcie a kresťanské kosto-
ly (Cook, 2011: 16). Avšak najdôležitejším útokom organizácie, ktorý demon-
štroval ich enormnú radikalizáciu, predstavuje útok na ambasádu Spojených 
štátov amerických v Abuja 26. augusta 2011. Výsledkom útoku bolo 23 mŕtvych 
a niekoľko desiatok zranených (Cook, 2011: 19−20). Tejto akcii predchádzal 
ďalší pomerne významný útok zameraný na Riaditeľstvo nigérijskej polície  
v Abuja, ku ktorému došlo 16. júna 2011 (Forest, 2012: 69). Boko Haram vo 
svojej činnosti pokračovalo aj v priebehu roku 2012, kedy bol takmer každý 
mesiac zaznamenaný minimálne jeden útok spojený s obeťami na životoch.  
V roku 2012 mali aktivity hnutia na svedomí minimálne 200 ľudských živo-
tov a ďalšie desiatky ľudí bolo zranených (Onuoha, 2012: 6−7).  

Pri analýze pôsobenia Boko Haram je teda potrebné brať do úvahy postup-
ný vývoj danej organizácie. V roku 1995 pôsobenie skupiny nevykazovalo 
výraznú mieru radikalizmu, ich aktivity boli zamerané primárne na vzdelávanie 
a formovanie vlastnej islamskej komunity. V roku 2002 s nástupom Júsufa do 
vedenia sa začína výraznejšia radikalizácia hnutia, ale v tomto období mali 
všetky činnosti hnutia regionálny charakter a skupina nebola považovaná za 
výraznú bezpečnostnú hrozbu pre Nigériu. Prelomovou udalosťou ovplyvňu-
júcou budúce formovanie hnutia bola revolta v roku 2009, zavraždenie čelného 
predstaviteľa hnutia a nástup ešte radikálnejších vodcov. Preto možno Boko 
Haram považovať za teroristickú organizáciu ohrozujúcu jednotu a vnútornú 
stabilitu Nigérie až od roku 2009.  

Charakter členstva  

Informácie o počte členov skupiny, charaktere ich organizovania a spôso-
bu komunikácie medzi nimi sú takmer nedostupné. Walker (2012: 7) zdôraz-
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ňuje, že aj oficiálne informácie, ktoré väčšinou pochádzajú od bezpečnostných 
zložiek a polície v Nigérii nie je možné považovať za dôveryhodné, keďže 
väčšina z nich je skorumpovaná a teda aj informácie nimi podávané môžu byť 
výrazne selektívne.  

V každom prípade je známe, že v čase vzniku Boko Haram bol počet ich 
členov výrazne obmedzený, do roku 2002 tvorilo hnutie len okolo 60 ľudí.  
K nárastu počtu členov skupiny došlo až po tom, ako sa lídrom hnutia stal 
Júsuf. Odhaduje sa, že okolo roku 2004 počet členov hnutia vzrástol na 1000 
(Cook, 2011: 10). Hoci po potlačení povstania v roku 2009 pod vplyvom zása-
hu bezpečnostných zložiek došlo k výraznému poklesu počtu členov (počas 
zásahu bezpečnostných zložiek bolo zabitých alebo uväznených viac ako 
800 členov hnutia (Cook, 2011: 11), po radikalizácii organizácie a rozšírení 
jej pôsobenia došlo k rýchlemu nárastu nielen členov, ale aj pasívnych sym-
patizantov a podporovateľov − počet členov spolu so sympatizantmi hnutia 
na začiatku roku 2010 dosahoval počet 5000−8000 (Cook, 2011: 12). Keďže 
od roku 2010 bezpečnostné zložky Nigérie voči skupine nijako výrazne neza-
siahli, možno očakávať, že sa počet členov oproti roku 2010 nijako výrazne 
nezmenil, prípadne mierne vzrástol. 

Charakter spôsobu organizovania členov a príčiny rastu členstva do výraz-
nej miery vyplývajú z politickej aj socioekonomickej situácie Nigérie − „ma-
sová chudoba, nerovnosť v možnostiach vzdelávania, politickej reprezentácie 
a zamestnania, neinformovanosť z dôvodu limitovaných vzdelávacích možnos-
tí, rastúca nezamestnanosť, vládna korupcia zahŕňajúca zneužívanie prírodných 
zdrojov“ (Adesoji, 2010: 100). Všetky spomenuté negatívne javy, výraznejšie 
prítomné hlavne v severných štátoch krajiny, priniesli šíriacu sa nespokojnosť, 
beznádej hlavne v radoch mladej generácie. Mladí ľudia, bez možnosti vzde-
lávania a bez perspektívy budúceho zamestnania, veľmi ľahko podľahnú ideo-
lógii rôznych hnutí sľubujúcich rýchle zlepšenie situácie a vyriešenie hlavných 
problémov spoločnosti (Adesoji, 2010: 100). Z tohto dôvodu nie je prekvapivé, 
že väčšinu členov hnutia tvoria negramotní mladí ľudia vo veku 16−25 rokov, 
ktorí buď opustili školu, alebo ani nezačali študovať, prípadne si po skončení 
štúdia nenašli prácu, sú drogovo závislí, alebo súdení za spáchanie malých 
trestných činov. Mnoho sympatizantov pochádza tiež spomedzi členov mla-
dých tradičných moslimov, ktorí sa združujú v spoločenstvách jednotlivých 
mešít. (Abimbola − Adesote, 2012: 18; Adesoji, 2010: 100).  

Napriek tomu, že väčšina členstva organizácie sú mladí negramotní ľudia, 
od nástupu Júsufa do pozície lídra začala skupina priťahovať aj oveľa špeci-
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fickejšiu skupinu obyvateľstva severných štátov − univerzitných profesorov, 
bankárov a synov zbohatlíkov (Adesoji, 2010: 100). Sympatizantmi sú často 
aj vysokí politickí predstavitelia severných štátov Nigérie. Napríklad v júli roku 
2009 bol z financovania skupiny obvinený a zatknutý Alhaji Buji Foi, komisár 
pre náboženské záležitosti štátu Borno. V novembri 2011 bol z financovania 
skupiny obvinený senátor nigérijského senátu Ali Ndume (Forest, 2012: 71). 

Spôsob komunikácie medzi členmi Boko Haram a spôsob ich organizácie 
prešiel v priebehu vývoja hnutia mnohými zmenami. Kým organizáciu viedol 
Júsuf, komunikácia medzi členmi mala pomerne jasnú štruktúru. Muhammad 
Júsuf pôsobil ako náboženský aj organizačný líder skupiny (teda Amir ul-Aam) 
a mal dvoch zástupcov. Každá bunka v každom štáte, kde hnutie pôsobilo,  
a tiež každá miestna administratíva, do ktorej členovia skupiny prenikli, mala 
svojho lídra − amira. Jednotliví členovia boli taktiež delení podľa toho, akú 
úlohu v skupine plnili – vojaci či informátori (Onuoha, 2012: 3). Po odhalení 
základne organizácie v roku 2009 a zavraždení Júsufa došlo pod vedením Abu-
bakara Šekaua k zmene spôsobu organizovania skupiny − „pod Šekauom sekta 
zachovávala menej striktnú riadiacu a kontrolnú štruktúru, ktorá jej umožňova-
la pôsobiť autonómne“ (Onuoha, 2012: 3). V súčasnosti je Boko Haram orga-
nizované prostredníctvom menších buniek a jednotiek, ktoré sú síce vzájomne 
prepojené, ale riadené sú len jedným centrom, resp. jediným, najvyšším lídrom 
hnutia. Od roku 2009 pôsobí taktiež 18-členná Poradná rada Shura, ktorej pred-
sedá samotný Šekau. Rada pomáha hlavne pri zefektívňovaní a zvyšovaní so-
fistikovanosti útokov a aktivít skupiny (Onuoha, 2012: 3). Súčasný charakter 
správy a organizácie skupiny zobrazuje obr. 5132. 

Ideológia hnutia 

Vzhľadom na to, že hnutie od jeho vzniku prekonalo veľmi výrazný posun 
v charaktere svojho pôsobenia a cieľoch, je zrejmé, že aj ideologické smerova-
nie hnutia sa výrazne menilo. Keďže skupinu možno za teroristickú organi-
záciu považovať až od roku 2009, pri popise ideológie skupiny sa zameriame 
hlavne na poslednú fázu jej vývoja. 

Šekau po nástupe do Boko Haram v ideologickom smerovaní hnutia nad-
väzoval na predchádzajúce ideologické smerovanie skupiny, ktoré mu poskytol 
Júsuf, čo mu umožnilo získať si legitimitu v skupine. Po čase však do ideológie 

                                                 
132 Zdroj: ONUOHA, F.C. 2012. (Un)Willing to Die: Boko Haram and Suicide Terrorism 

in Nigeria. Katar: All Jazeera Centre for Studies, Report, december 2012, s. 3. 
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hnutia vkladal vlastné prvky − primárne martírstvo Júsufa ako prvok zvyšujú-
ci nenávisť voči bezpečnostným zložkám štátu, ale aj čoraz širšie, všeobecnej-
šie a radikálnejšie odmietanie nielen západného vzdelania, ale aj jeho hodnôt 
a kultúry (Cook, 2011: 8−16).  
 
 
    
 
 
 
        
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
Popis obrázku:  = tok, smerovanie nariadení a rozhodnutí 

= tok, smerovanie informácií a návrhov 

Obr. 5 Organizačná štruktúra Boko Haram pod vedením Abubakara Šekaua 
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Duchovný líder 

Prvý zástupca 

18 členov poradnej Rady Šúra 

Štátni operační velitelia a stratégovia 

Operační velitelia a stratégovia lokálnych buniek 

bunka 
bunka 

bunka 
ka 

bunka 
 

bunka 
 

bunka 
 

bunka 
 

Druhý zástupca 



 

7. NIGÉRIA 

 251

Umma moslimských veriacich a Dár al-Islám – islamská komunita nemôžu byť 
ohrozené tvárou v tvár západnému vplyvu v nigérijskej sekulárnej spoločnosti“ 
a tiež „morálna dekadencia a zlo v spoločnosti je výsledkom prijatia západnej 
civilizácie a teda, v snahe poraziť toto zlo musí byť obnovená islamská spoloč-
nosť zničením moderným politických inštitúcií a infraštruktúry.“ (Amimbola 
− Adesote, 2012: 18−19). Z tohto dôvodu by sa moslimovia nemali podriaďo-
vať nijakej sekulárnej inštitúcii, či sa to týka vzdelávania, bankového systému, 
zdanenia alebo zvrchovanosti súdov (Onuoha, 2012: 2).  

Ideologické smerovanie Boko Haram po roku 2009 otvorene vyjadril do-
časný líder hnutia Sani Umar 9. augusta 2009, približne týždeň po zavraždení 
Júsufa. Ideologické vyhlásenie hnutia obsahovalo 11 bodov, ktoré môžu byť 
zhrnuté do troch základných oblastí, cieľov, ktorých spoločným menovateľom 
je nenávisť voči západu a zdôrazňovanie vytvorenia islamského štátu so strikt-
ným uplatňovaním šari´e.  

Prvým motívom ideologického smerovania organizácie je už spomínané 
odmietanie „západu“. Umar vo vyhlásení hovorí: „Po prvé, Boko Haram nezna-
mená „západné vzdelanie je hriech“, ako nás zvyknú označovať médiá. Boko 
Haram znamená „západná civilizácia je zlá“ (Cook, 2011: 13). V tomto vy-
jadrení je zdôraznený už vyššie spomenutý posun od odmietania západného 
vzdelania k odmietaniu všetkého, čo pochádza zo západu, vrátane práv žien, 
viacstraníckej demokracie, pitia alkoholu a podobne.  

Druhým dôležitým ideologickým motívom zaznievajúcim v prejave bolo 
zdôraznenie neobmedzenosti pôsobenia Islamskej revolúcie, ktorú chce sku-
pina šíriť. Boko Haram má záujem na rozšírení svojej pôsobnosti, ktorá už viac 
nebude sústredená len v severných častiach krajiny. Navyše, v súvislosti z roz-
šírením svojho pôsobenia, zdôrazňujú členovia skupiny aj potrebu rozšírenia 
spolupráce s inými, zahraničnými hnutiami a skupinami, ktoré presadzujú 
podobné myšlienky − „Boko Haram je len verziou al-Káidy, s ktorou sa sto-
tožňujeme a ktorú rešpektujeme. Podporujeme Usámu bin Ládina, budeme 
plniť jeho príkazy v Nigérii kým krajina nebude úplne islamizovaná, čo je  
v súlade so želaním Alláha“ (Cook, 2011: 14). O hrozbe šírenia aktivít hnutia 
dokonca aj za hranice Nigérie informuje v marci 2010 jej vtedajší hovorca 
Musa Tanko: „Islam nerozoznáva hranice, naše operácie budeme vykonávať 
všade na svete ak dostaneme príležitosť. Spojené štáty americké sú cieľom 
číslo jedna kvôli ich utláčaniu a agresii voči moslimským národom, hlavne  
v Iraku a Afganistane a kvôli ich slepej podpore Izraela v jeho zabíjaní našich 
palestínskych bratov“ (Cook, 2011: 16).  
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Posledným dôležitým ideologickým odkazom Boko Haram je boj proti bez-
pečnostným zložkám a inštitúciám sekulárnej vlády Nigérie a komukoľvek, 
kto sa postaví proti šíreniu islamu a šari´e v krajine. Cieľom skupiny je uro-
biť Nigériu politicky nespravovateľnou, rozvrátiť štát a jeho inštitúcie (Cook, 
2011: 15). Z tohto dôvodu skupina ohlasuje plánovanú sériu bombových úto-
kov, ku ktorým dôjde nielen v severnej, ale aj južnej časti krajiny a ktoré, podľa 
slov Umara „nebudú zastavené, kým...západná civilizácia nebude vyhnaná  
z Nigérie. Nezastavíme sa, kým sa tieto mestá hriechu nezmenia na popol“ 
(Cook, 2011: 15). 

Taktiky využívané pri útokoch  

V počiatočných fázach existencie a pôsobenia hnutia nie je možné identifi-
kovať konkrétne taktiky, ktoré skupina pri svojich aktivitách používala. Útoky 
uskutočnené do roku 2009 nevykazovali vysokú mieru sofistikovanosti a tak-
tiku využitú pri ich realizácii nebolo možné zaradiť do žiadneho konkrétneho 
typu. Po roku 2009 však možno pri realizácii útokov hnutia rozoznať tri hlavné 
typy taktiky a to útoky so zbraňami, bombové útoky a samovražedné útoky. 

Útoky, resp. prepady so zbraňami si Boko Haram ako taktiku boja osvojilo 
už okolo 2002 a tento spôsob taktiky využívalo hlavne pri prepade bánk, kto-
ré sa stali dôležitým zdrojom financovania skupiny. Počas svojho vývoja spô-
sob použitia tejto taktiky hnutie postupne zdokonaľovalo. V priebehu roku 
2011 bolo takýmto spôsobom vylúpených až 30 bánk v Nigérii. (Forest, 2012: 
70−71).  

K rozšíreniu bombových útokov došlo hlavne po roku 2009, kedy sa stali 
pomerne obľúbenou taktikou boja využívanou hlavne pri útokoch na nábo-
ženské, ale aj vzdelávacie inštitúcie. V poslednom období využíva bombové 
útoky Boko Haram aj pri útokoch na frekventovaných miestach veľkých miest, 
ako sú tržnice a námestia (Onuoha, 2012: 4−5). Na bombové útoky sú využí-
vané tzv. IED (Improvizované výbušné zariadenia), ktoré sú najčastejšie umiest-
ňované na dopravné prostriedky, prípadne umiestňované v plechovkách a voľne 
ponechané na frekventovaných miestach veľkomiest (Onuoha, 2011: 5). Medzi 
najdôležitejšie útoky uskutočnené prostredníctvom IED patrí napr. útok na po-
licajnú stanicu v Maiduguri 11. októbra 2010, pri ktorom bola úplne zničená 
budova polície a zranení traja policajti. 31. decembra 2010 zase hnutie využi-
tím výbušných zariadení uskutočnilo útok na trh Mammy v hlavnom meste 
Abuja, pri ktorom zahynulo 11 osôb. Príkladom útoku na náboženské ciele, 
pri ktorom bolo využité IED, je útok z 19. februára 2012 na kresťanský kos-
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tol v Jose, pri ktorom zahynuli 2 osoby a ďalších 38 utrpelo vážne zranenia 
(Abimbola − Adesote, 2012: 20−21).  

Novým prvkom, ktorý sa v taktike organizácie objavuje až po jej radikali-
zácii v roku 2009 je taktika samovražedných útokov. Ako zdôrazňuje Onuoha 
(2012: 5), „16. júna 2011 Boko Haram dramaticky zmenilo charakter vnútor-
nej bezpečnosti v Nigérii, keď po prvýkrát použilo taktiku samovražedného 
útoku pri zaútočení na policajné riaditeľstvo vo federálnom hlavnom meste 
Abuja.“ Pri útoku zahynulo 7 osôb, desiatky ďalších bolo zranených a zniče-
ných bolo okolo 40 vozidiel. Rozsahom, charakterom vykonania a cieľom 
útoku išlo o doposiaľ najväčší a najvážnejší útok v histórii Nigérie (Forest 
2012: 69). Závažnosť tohto útoku však čoskoro prekonal ďalší samovražedný 
útok namierený na budovu Spojených národov v Abuja, ku ktorému došlo  
16. augusta 2011. Pri tomto útoku zahynulo 24 osôb a stovky ďalších bolo zra-
nených (Onuoha, 2012: 5). Navyše, ako zdôrazňuje Onuoha, „bombový útok 
na budovu Spojených národov bol zničujúcim dôkazom o tom, že sa skupina 
snaží internacionalizovať svoje teroristické činy.“ V priebehu rokov 2011  
a 2012 došlo v Nigérii celkovo k 29 samovražedným útokom, pri ktorých bolo 
zabitých viac ako 200 osôb (Onuoha, 2012: 6-7). 

Spolupráca Boko Haram  
so zahraničnými teroristickými organizáciami 

Definovať charakter a mieru spolupráce hnutia so zahraničnými teroristic-
kými skupinami pôsobiacimi na africkom kontinente nie je ľahké. Na základe 
výrazného posunu, ktorý skupina zaznamenala v spôsobe a taktike boja je zrej-
mé inšpirovanie sa taktikou dôležitých teroristických organizácií. Ako zdôraz-
ňuje Thomson (2012: 53), na africkom kontinente pôsobia len tri organizácie, 
ktoré ako taktiku využívajú aj samovražedné útoky – al-Káida pre oblasť Mag-
rebu, somálsky Al-Šabáb a treťou je Boko Haram. Práve nárast frekvencie  
a hlavne ničivosti samovražedných útokov vykonaných organizáciou svedčí  
o tréningu jeho členov u svojich zahraničných partnerov. 

Napriek tomu, že taktiku samovražedných útokov svedčiacu o istej forme 
spolupráce so zahraničím využíva skupina až od roku 2010, zásah proti sku-
pine v roku 2009 odhalil potenciálnu spoluprácu so zahraničím už pred radi-
kalizáciou hnutia za Šekaua. „Tieto zatknutia (v roku 2009) poskytli prvé 
tušenie o spojení medzi Boko Haram a teroristickou skupinou al-Káida, keď-
že medzi zatknutými....sa nachádzali tí, ktorí boli v teroristických činnostiach 
trénovaní v Afganistane, Libanone, Pakistane a Iraku“ (Abimbola − Adesote, 
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2012: 19). Pri zásahu boli tiež odhalené rozsiahle plány a nákresy jednotlivých 
vládnych budov v rôznych častiach Nigérie, vrátane federálneho hlavného 
mesta Abuja, spolu s plánmi na ich najúčinnejšie zničenie (Abimbola − Adeso-
te, 2012: 19).  

Prvé otvorené vyjadrenie podpory zahraničným teroristickým organizáciám, 
prípadne potvrdenie o spolupráci s nimi, prišlo až po radikalizácii hnutia v roku 
2009. Týždeň po vražde Júsufa, 9. augusta 2009 vtedajší dočasný líder Boko 
Haram ako súčasť svojho vystúpenia a predstavenia ideologického smero-
vania skupiny otvorene deklaroval, že hnutie predstavuje „verziu al-Káidy“  
s ktorou sa skupina stotožňuje a ktorú rešpektuje (Cook, 2012: 14). Tiež je zrej-
mé, že po útoku bezpečnostných zložiek na organizáciu a strate mnohých čle-
nov sa zvyšní členovia presunuli do pohraničných oblastí Nigeru, prípadne 
Čadu s cieľom preskupenia a získania nových členov. (Maiangwa − Uzodike, 
2012: 3). Pôsobenie a aktivity členov hnutia v zahraničí nie sú známe, ale už  
v januári 2010 vedúci predstaviteľ al-Káidy pre islamský Magreb Abdelmalek 
Droudel verejne deklaroval podporu Boko Haram a ponúkol skupine možnosti 
tréningu aj vyzbrojenia (Maiangwa − Uzodike, 2012: 3). V júni 2010 al-Jazeera 
odvysielala príspevok o poskytnutí vyzbrojenia a munície skupine zo strany 
al-Káidy, za čo spätne „(al-Káida) očakávala, že Nigérijská islamská skupina 
bude expandovať v jej operáciách a začne útočiť na zahraničné ciele zahŕňa-
júce objekty Spojených štátov amerických“ (Forest 2012: 78). Rozvoj spo-
lupráce so zahraničnými spriaznenými organizáciami možno predpokladať aj 
na základe obsahu dokumentu Národná stratégia proti terorizmu, ktorá zdô-
razňuje, že „al-Káida pre islamský Magreb poskytuje tréning pre bojovníkov 
i z iných spriaznených organizácií ako napr. nigérijský Boko Haram“ (Forest, 
2012: 79).  

Tiež je známe, že predtým, než sa Boko Haram podarilo uskutočniť úspešný 
samovražedný útok na budovu Spojených národov v Abuja 26. augusta 2011 
(Cook, 2011: 19), mnoho jej členov podstúpilo tréning u al-Šabáb v Somálsku. 
13. júna 2011 hovorca skupiny vo vyhlásení povedal: „Čoskoro budeme viesť 
džihád...Chceme, aby ste vedeli, že naši džihádisti prišli do Nigérie zo Somál-
ska, kde im bol poskytnutý tréning vo vedení boja od našich bratov, ktorí uro-
bili ich krajinu politicky nespravovateľnou“ (Cook, 2011: 18). 

Napriek zrejmému spojeniu skupiny so zahraničím sa zdá, že pomoc od tých-
to partnerov je obmedzená len na poskytnutie tréningov, rád o spôsobe a tak-
tike boja, prípadne obmedzeného počtu zbraní a munície. Boko Haram totiž 
napriek medzinárodným kontaktom neprestalo v priebehu rokov 2010 − 2012  
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s rabovaním a lúpením bánk, čo svedčí o obmedzenom kapitále, ktorý je sku-
pine poskytovaný zo zahraničia (Forest, 2012: 71). Skupinu taktiež podporujú 
významné osobnosti spoločenského a politického života štátov severnej Nigé-
rie. V mnohých prípadoch bola ich ilegálna činnosť odhalená, avšak úspechy 
vlády v odhaľovaní spôsobov financovania hnutia sú len veľmi obmedzené.  
Z tohto dôvodu ani nie je možné presne odhadnúť, zistiť a popísať všetky spô-
soby financovania skupiny (Forest, 2012: 70–71). 

7.4. Vplyv na stabilitu režimu 

Pôsobenie Boko Haram v Nigérii, hlavne medzi rokmi 2009 − 2013, pred-
stavuje hlboký zásah do bezpečnostnej situácie panujúcej v krajine. Len v prie-
behu roku 2012 skupina uskutočnila niekoľko desiatok útokov, išlo hlavne  
o bombové a samovražedné útoky, pri ktorých zahynulo okolo 400 civilistov 
a niekoľko desiatok členov polície a ozbrojených zložiek štátu (Abimbola − 
Adesote, 2012: 20−22). Ako zdôrazňuje Forest (2012: 66), „Boko Haram sa 
evidentne stalo najvážnejšou teroristickou hrozbou Nigérie.“ Z tohto dôvodu 
sa otázka spôsobu vysporiadania sa so skupinou stáva najurgentnejšou bezpeč-
nostnou otázkou súčasnej nigérijskej vlády. 

Organizácia predstavuje výraznú, viditeľnú a teda konkrétnu hrozbu pre 
stabilitu už beztak nestabilných a krehkých štátnych inštitúcií. Vzhľadom na 
to, že hnutie vykonáva veľké množstvo útokov s rôznymi cieľmi a rôznym 
spôsobom, pre objasnenie jeho vplyvu na stabilitu režimu je potrebné identi-
fikovať konkrétne dôsledky jeho činnosti. Na základe analýzy pôsobenia hnutia 
v Nigérii predpokladáme, že ohrozenie stability politického systému krajiny 
spôsobenej činnosťou skupiny spočíva v dvoch základných hrozbách − jednak 
ide o všeobecné ohrozenie vnútornej bezpečnosti Nigérie, dôležité je však aj 
ohrozenie jej celistvosti, jednoty ako štátu. 

Zdroj ohrozenia vnútornej bezpečnosti Nigérie predstavuje hlavne geogra-
fické rozšírenie aktivít Boko Haram a osvojenie si nového typu taktiky pri ich 
vykonávaní. Rozšírenie aktivít hnutia ozrejmuje analýza, ktorú ponúkol časo-
pis the Economist. Ten ukazuje, že kým v roku 2011 bolo v severných štátoch 
Nigérie vykonaných až 127 útokov, v iných častiach Nigérie došlo len k 36 úto-
kom. Avšak v roku 2012 Boko Haram v severných štátoch Nigérie uskutočnilo 
len 89 útokov, v južných štátoch došlo až k 158 útokom.133 Spolu s rozšírením 
                                                 
133 Porovnaj http://www.economist.com/node/21563751. 
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geografického pôsobenia si skupina zároveň osvojila aj nové taktiky boja, ktoré 
sú príznačné pre najznámejšie teroristické organizácie sveta. Od roku 2009 sa 
novou taktikou boja skupiny stalo použitie výbušných zariadení upevnených 
na rôznych dopravných prostriedkoch a samovražedné útoky. Takto hnutie 
dokázalo svojimi aktivitami napadnúť najdôležitejšie bezpečnostné ciele aj 
v hlavnom meste federácie Abuja (Abimbola − Adesote, 2012: 20−22). 

Boko Haram ovplyvňuje stabilitu režimu Nigérie aj ohrozením jej celist-
vosti a jednoty. Celistvosť krajiny môže byť narušená samotnými aktivitami, 
ktoré hnutie podniká. Útokmi voči vzdelávacím inštitúciám, kresťanom a vlád-
nym inštitúciám skupina zdôrazňuje existujúce štiepne línie v nigérijskej spo-
ločnosti a posilňuje medzi-etnické, medzi-náboženské nepriateľstvo. Týmto 
spôsobom vytvára veľmi silné regionálne štiepenie, ktorého posilňovanie môže 
vyvolať vznik secesionistických hnutí aj v južných štátoch Nigérie. Ohrozenie 
celistvosti krajiny sa stalo reálnym po tom, ako Boko Haram vyslovilo požia-
davku rozdelenia Nigérie na severnú a južnú časť (Walker, 2012: 11) so zdô-
raznením, že prebiehajúce aktivity nebudú zastavené, kým vláda aj túto požia-
davku skupiny nesplní (Cook, 2011: 13−15).  

Dôkazom, že činnosť organizácie má reálne a konkrétne dôsledky na stabi-
litu režimu v Nigérii je aj vyhlásenie výnimočného stavu v Nigérii. Prezident 
Goodluck Jonathan 14. mája 2013 vyhlásil v severovýchodnej časti krajiny 
výnimočný stav po tom, ako sa podarilo teroristickej skupine dostať pod kon-
trolu niektoré dediny a mestá v severovýchodnej časti krajiny. Prezident miest-
nym samosprávam prisľúbil pomoc v podobe posilnenia bezpečnostných zlo-
žiek.134 Je však otázne, do akej miery dokáže zvýšená aktivita bezpečnostných 
zložiek účinne potlačiť pôsobenie Boko Haram v Nigérii. Ozbrojené a násilné 
potlačenie hnutia malo doteraz kontraproduktívne účinky a činnosť hnutia vždy 
posilnilo.  

Odpoveď režimu na aktivity hnutia Boko Haram 

Keďže aktivity a činnosť Boko Haram predstavujú pomerne zrejmú hrozbu 
pre stabilitu Nigérie, rýchla, vhodná a efektívna odpoveď vlády na konanie  
a pôsobenie tejto skupiny je nevyhnutná. V priebehu pôsobenia Boko Haram 
v Nigérii môžeme identifikovať tri základné spôsoby zásahu, ktoré vládne 
zložky postupne presadzovali v snahe o vyriešenie existujúceho konfliktu a ob-

                                                 
134 Porovnaj http://www.washingtonpost.com/world/nigeria-president-declares-state-of-

emergency/2013/05/14/6c50a9b4-bccb-11e2-89c9-3be8095fe767_story.html. 
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medzenie činnosti organizácie. Prvým zo spôsobom je použitie násilia a nasa-
denie bezpečnostných zložiek, hlavne tzv. Špeciálnej jednotky zameriavajúcej 
sa na boj s terorizmom. Ďalšími nástrojmi, ktoré sa vláda snaží využiť na po-
tlačenie činnosti Boko Haram je snaha o vyjednávanie a zavedenie peňažných 
odmien za akékoľvek informácie o plánovaných akciách skupiny (porovnaj 
Onuoha, 2012: 9−11; Walker, 2012: 11−12; Forest, 2012: 87−96).  

Vôbec prvým rozsiahlym zásahom, ktorý vláda proti hnutiu vykonala bolo 
odhalenie ich úkrytu v roku 2009 a následná rozsiahla vojenská akcia, ktorej 
výsledkom bolo zatknutie, prípadne zabitie skoro 1000 členov a hnutia a tiež 
zabitie jej vtedajšieho lídra Júsufa. Napriek tomu, že vláda predpokladala, že 
útok a hlavne straty tohto rozsahu povedú k zániku skupiny, opak bol pravdou. 
Zásah, hoci pomerne úspešný, mal protichodný efekt a jeho výsledkom bolo 
posilnenie skupiny Boko Haram a rozšírenie jeho pôsobnosti. Pre podobne 
rozsiahly typ zásahov proti hnutiu je od roku 2011 využívaná vládou zriadená 
špeciálna Spojená vojenská jednotka (komando), ktorej súčasťou sú všetky 
typy ozbrojených zložiek pôsobiacich v štáte, od polície, armády, námorníctva 
až po štátne bezpečnostné zložky. Táto jednotka bola založená v roku 2011  
a jej veliteľstvo sa nachádza v Maiduguri, v štáte Borno, v severnej časti Ni-
gérie (Onuoha, 2012: 9). Hoci jednotka zaznamenala mnoho úspechov135 hlav-
ne v súvislosti so skorým identifikovaním a odstránením náloží umiestnených 
na dopravných prostriedkoch, medzi domácim obyvateľstvom nie sú jej členo-
via veľmi obľúbení. Správa Amnesty International uvádza, že policajné zložky 
v Nigérii sú zodpovedné za veľké množstvo mimosúdnych odsúdení, vrážd  
a nezvestných obyvateľov136. Walker (2012: 12) zdôrazňuje, že „taktika pou-
žitá bezpečnostnými zložkami vlády proti Boko Haram bola dôsledne brutál-
na a kontraproduktívna. Spoľahnutie sa na mimosúdne odsúdenie ako taktiku 
na vysporiadanie sa s každým problémom v Nigérii nielen že vytvorilo Boko 
Haram tak ako ho poznáme dnes, ale tiež ho udržiava a dáva mu podnet na 
expandovanie.“ Použitie sily môže byť efektívnym nástrojom na potlačenie 
skupiny a obmedzenie jej aktivít, ale ako zdôrazňuje Cook (2011: 24), musí 

                                                 
135 Medzi najväčšie úspechy Spojenej vojenskej jednotky patrí aj zabitie druhého najvyš-

šieho veliteľa Boko Haram Momodu Bama v auguste 2013. Porovnaj 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23704048. 

136 Amnesty International, Killing At Will: Extrajudicial Executions and other Unlawful 
Killings by the Police in Nigeria (London: Amnesty International, 2009), porovnaj 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/038/2009/en/f09b1c15-77b4-40aa-
a608-b3b01bde0fc5/afr440382009en.pdf. 
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byť uskutočňované v súlade so zákonom.137 Bezpečnostné zložky by si teda 
mali získať dôveru domáceho obyvateľstva, tiež rozvíjať vzťahy a kontakty 
jednak s náboženskými predstaviteľmi umierneného islamu, ale aj s organi-
záciami mimovládneho sektoru (Abimbola − Adesote, 2012: 26).  

Ďalšou z možností ako obmedziť pôsobenie skupiny sú rokovania s jej vr-
cholnými predstaviteľmi o miere uskutočnenia ich požiadaviek. Avšak všetky 
rokovania, ku ktorým zatiaľ v Nigérii medzi vládou a členmi hnutia došlo, boli 
neúspešné a skončili už po niekoľkých dňoch (Walker 2012: 11−12). Hoci vlá-
da niekoľkokrát ponúkla možnosť rokovania a vyjednávania o splnení časti 
požiadaviek, všetky pokusy boli členmi organizácie zamietnuté. Prvý náznak 
o záujme rokovať prišiel až začiatkom roku 2011 (Walker, 2012: 11). Muž, 
ktorý o sebe tvrdil, že je hovorcom Boko Haram zavolal do BBC a povedal, 
že ak vláda poskytne skupine mešity v Maiduguri a Bauchi a umožní im pô-
sobiť, organizácia sa vzdá ozbrojeného boja. Čoskoro však hnutie vydalo sta-
novisko v ktorom tvrdilo, že daný výrok nepochádza od členov radikálneho 
jadra, teda nie je platný a jeho pôvodcovia, ktorí spôsobujú rozkol v skupine, 
budú eliminovaní (Walker, 2012: 11). V septembri 2011 sa demokratický ak-
tivista Shehu Sani pokúsil o zorganizovanie rokovaní medzi prezidentom Oba-
sanjom a členom hnutia Babakurom Fuguom. Krátko na to, ako Fugu prijal 
pozvanie na rokovania, bol zavraždený. V januári 2012 opäť členovia umier-
neného krídla organizácie v médiách oznámili, že sú pripravení na rokovania 
s predstaviteľmi vlády. O štyri dni neskôr boli v Maiduguri členmi radikálne-
ho krídla skupiny popravení (Walker, 2012: 11). Je teda zrejmé, že napriek 
potenciálu štiepenia skupiny sa radikálne krídlo, aspoň zatiaľ, vie pomerne 
efektívne vysporiadať s neželanými členmi a nemá žiadny záujem o rokova-
nia ani po tom, ako bola jej členom poskytnutá možnosť amnestie (Thomson, 
2012: 56). Metóda vyjednávania ako spôsobu vysporiadania sa s pôsobením 
skupiny sa teda zatiaľ zdá byť neefektívna a hlavne nerealizovateľná.  

Poslednou z taktík, ktorou sa snaží vláda Nigérie obmedziť aktivity Boko 
Haram, je vyhlásenie možnosti získania peňažných odmien za akékoľvek in-
formácie ohľadne jednotlivých dôležitých lídrov hnutia, prípadne za ich dola-
penie. Vláda Nigérie si od použitia tejto metódy sľubuje zvýšenie motivácie 
obyvateľov zapojiť sa do zápasu proti expanzii pôsobenia hnutia (Onuoha, 

                                                 
137 Príkladom nevhodného zásahu bezpečnostných zložiek Nigérie je aj udalosť z 1. 5. 2013. 

Pri zásahu, ktorý vykonali bezpečnostné zložky štátu, bolo zničených okolo 2000 domov  
a niekoľko desiatok ľudí zomrelo. Viď http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-22366016.  
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2012: 10). Keďže ide o pomerne novo zavedenú metódu ešte nie je jasné, aké 
výsledky táto stratégia prinesie. 

Je otázne do akej miery boli využité spôsoby a možnosti obmedzenia pô-
sobnosti Boko Haram v Nigérii úspešné. Viacero autorov sa zhoduje (napr. 
Rogers, 2012: 4; Thomson, 2012: 55−57), že najpodstatnejšie pre obmedzenie 
činnosti hnutia je zlepšenie kvality života v Nigérii − zabezpečenie rovnakého 
vývoja severu aj juhu krajiny, zvýšenie zamestnanosti obyvateľov a hlavne 
výrazné obmedzenie korupcie. So zlepšením stavu v Nigérii môžu zaniknúť 
dôvody a aj motivácie na terorizmus a čo je ešte dôležitejšie, samotní obyva-
telia budú terorizmus vnímať ako narušiteľa pozitívneho vývoja krajiny.  

Dlhodobejšie následky pôsobenia Boko Haram  
pre stabilitu regiónu západnej Afriky 

Vzhľadom na to, že Nigéria plní pomerne unikátnu úlohu v regióne západ-
nej Afriky, pri pochopení vplyvu pôsobenia Boko Haram v krajine je dôležité 
spomenúť a zdôrazniť vplyv činnosti tohto hnutia nielen v Nigérii samotnej, 
ale aj jej širšom okolí. Nigéria nie je len najľudnatejšou krajinou celého afric-
kého kontinentu, ale predstavuje tiež dôležitého aktéra v oblasti zabezpečenia 
mieru a stability v regióne západnej Afriky. Z tohto dôvodu ohrozenie stabili-
ty Nigérie predstavuje potenciálne takisto ohrozenie stability celej západnej 
Afriky.  

Nigéria, ako najväčší štát západnej Afriky, sa významne podieľala na vy-
tvorení regionálneho zoskupenia ECOWAS (Ekonomické spoločenstvo štátov 
západnej Afriky), ktoré vzniklo v roku 1975 (Kuna, 2005: 6). Hoci ako názov 
naznačuje, pôvodným zámerom ECOWAS bola ekonomická integrácia štátov 
západnej Afriky (Ojo, 1980: 572), po skončení studenej vojny sa ECOWAS 
preorientoval hlavne na podporu mieru a stability v štátoch západnej Afriky. 
Rovnako ako v procese integrácie, aj v procese udržiavania stability a mieru 
zohrávala Nigéria kľúčovú úlohu. Ako mediátor pôsobila hneď v niekoľkých 
vnútroštátnych konfliktoch, ktoré v priebehu 80. a 90. rokov prebiehali v zá-
padnej Afrike138 (Kuna, 2005: 6). Samozrejme, možno len polemizovať aké 
dlhodobé následky by mala vnútorná nestabilita, či prípadné rozdelenie Nigé-
rie na dva samostatné štáty na celý západoafrický región. Možno však pred-

                                                 
138 Medzi občianske konflikty, v ktorých sa angažovala Nigéria pod záštitou ECOWAS patria 

konflikty napr. v Libérii, Sierra Leone, Burkina Faso, Togu, Ghane a pod. Porovnaj Kuna 
2005: 6.  
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pokladať, že s nárastom vnútorných problémov, ktorým by Nigéria musela 
čeliť, by sa výrazne obmedzilo jej angažovanie sa v ECOWAS a mierových 
procesoch v regióne. Z tohto dôvodu je možné vnútornú nestabilitu Nigérie 
spojiť s ohrozením stability celého regiónu. 

Pri hodnotení vplyvu vnútornej nestability Nigérie na zahraničie je potrebné 
brať do úvahy aj fakt, že Nigéria nie je jediným štátom západnej Afriky, v kto-
rom existuje silné náboženské štiepenie spoločnosti a z neho vyplývajúce 
násilné strety medzi moslimami a kresťanmi. Ako zdôrazňuje Cook (2011: 24), 
„...ak by Boko Haram vytvorilo kvázi štát v severovýchodnej Nigérii, obrátilo 
by sa smerom k iným štátom regiónu, ktoré majú dlhú históriu moslimských 
nepokojov a nestability (ako napr. Kamerun, Niger, a Čad).“ Teda rozdelenie 
Nigérie na dva štáty, pričom správa severovýchodnej Nigérie by bola ponecha-
ná Boko Haram, vytvára situáciu možnej radikalizácie rôznych náboženských 
hnutí aj v iných štátoch afrického kontinentu.  

Je zrejmé, že daná organizácia svojím pôsobením a aktivitami neohrozuje 
len vnútornú stabilitu samotnej Nigérie, ale jej destabilizovaním má významný 
dosah aj na celý región západnej Afriky. Z tohto dôvodu by prítomnosť tohto 
hnutia v Nigérii nemala byť prehliadaná a jeho aktivity podceňované a to ani 
zahraničnými aktérmi zainteresovanými v danom regióne. 

7.5. Záver 

Predložená kapitola sa venovala problematike vzniku teroristických orga-
nizácií v Nigérii, bližšie svoju pozornosť zamerala hlavne na hnutie Boko Ha-
ram. Cieľom kapitoly bolo nielen analyzovať samotnú teroristickú organizáciu, 
jej vznik, ideológiu, charakter členstva, ale tiež sa zamerať na širší spoločen-
sko-ekonomický, či politický kontext vzniku tejto organizácie v Nigérii a pokú-
siť sa zhodnotiť spôsob, akým sa vláda Nigérie snažila pôsobenie tejto skupiny 
obmedziť.  

Kapitola ukázala, že socioekonomická a politická situácia v Nigérii vytvára 
množstvo motivácií pre vznik teroristických organizácií na jej území. Medzi 
najdôležitejšie zdroje terorizmu možno zaraďovať náboženské nepriateľstvo, 
etnické štiepenie obyvateľstva, ekonomické problémy krajiny (hlavne rastúca 
chudoba, nezamestnanosť a korupcia) a výraznú politickú nestabilitu krajiny. 
Dôležitosť týchto motivácií zdôraznila aj analýza členstva teroristickej organi-
zácie, ktorá odhalila, že väčšinu členov tvoria mladí, zväčša nevzdelaní mosli-
movia bez perspektívy nájdenia zamestnania. Vzhľadom na to, že sa ekonomic-
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ká situácia v Nigérii neustále zhoršuje, expanzia a radikalizácia hnutia Boko 
Haram nie je prekvapivá.  

Text sa taktiež venoval popisu a analýze samotnej teroristickej organizácie. 
Analýza ukázala, že skupina v priebehu svojho vývoja prekonala niekoľko vý-
vojových fáz a za teroristickú islamistickú organizáciu ju možno považovať 
až od roku 2009, kedy skupina vystúpila s radikálnejšou ideológiou, došlo  
k výraznému nárastu počtu jej členov a osvojila si nové taktiky boja. Od roku 
2009 taktiež výrazne vzrástol počet a rozsah útokov Boko Haram a tak možno 
skonštatovať, že hnutie v súčasnosti predstavuje najzávažnejšiu bezpečnostnú 
hrozbu pre stabilitu a jednotu Nigérie. 

Zdôraznili sme, že napriek expanzii a radikalizácii Boko Haram a zrejmému 
ohrozeniu vnútornej bezpečnosti a jednoty Nigérie, vláda zatiaľ nenašla účin-
ný spôsob ako obmedziť jeho pôsobenie. Násilné potlačenie hnutia využitím 
bezpečnostných zložiek sa prejavilo ako kontraproduktívne, vyjednávanie a ro-
kovania pre zatiaľ väčšina členov hnutia striktne odmieta. Novou stratégiou 
boja vlády proti pôsobeniu skupiny sú finančné odmeny za informácie o čle-
noch hnutia. Vzhľadom na to, že táto metóda potlačenia pôsobenia skupiny je 
pomerne nová, ešte nie je možné zhodnotiť jej efektivitu.  

Aké možnosti má teda Nigéria na vysporiadanie sa so súčasným pôsobením 
hnutia Boko Haram na jej území, ale tiež so znížením potenciálu výskytu po-
dobných hnutí na jej území v budúcnosti? Jednotliví autori zaoberajúci sa da-
nou problematikou ponúkajú niekoľko riešení. Forest (2012: 97−108) kladie 
dôraz hlavne na kapacitu občianskej spoločnosti, ktorú, podľa neho, vláda Ni-
gérie pri svojich snahách o vysporiadanie s pôsobením skupiny na jej území za-
nedbáva. Je potrebné rozvíjať spoluprácu primárne s náboženskými predstavi-
teľmi islamu v severných štátoch krajiny, tiež sa zamerať na rozvoj vzťahov  
s tradičnými kmeňovými lídrami a takisto miestnymi organizáciami. Onuo-
ha (2012: 12−13) zdôrazňuje predovšetkým nevyhnutnosť zvýšenia a zlepše-
nia kontroly dovozu zbraní a munície, či skladovania výbušných zariadení. 
Dôležité je taktiež zvýšiť profesionalizáciu bezpečnostných zložiek a zvýšiť 
ich povedomie o dôležitosti dodržiavania ľudských práv pri podniknutých zá-
sahoch.  

Napriek rôznorodým názorom o charaktere a spôsobe boja proti Boko Ha-
ram v Nigérii všetci autori ako kľúčové riešenie zdôrazňujú zlepšenie socioe-
konomickej situácie v krajine. Ako zdôrazňuje Onuoha (2012: 12), „vláda by 
mala urgentne adresovať základné motivácie extrémizmu a násilného správania, 
ako napríklad chudobu, všade prenikajúcu korupciu, nezamestnanosť a so-
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cioekonomické sa politické vylúčenie, ktoré vytvára pocity marginalizácie, 
hlavne medzi mladými ľuďmi“. Aj Abimbola a Adesote (2012: 26) definujú 
socioekonomickú situáciu v krajine ako najdôležitejšiu motiváciu vzniku te-
rorizmu a teda aj najurgentnejší problém, s ktorým sa musí Nigéria vysporiadať: 
„Záväzok voči uskutočneniu Miléniových rozvojových cieľov a odhodlanie 
pokračovať v posilnení rozvoja a agendy sociálnej inklúzie na každej úrovni... 
môže obmedziť marginalizáciu...ktorá poháňa extrémizmus a nábor teroris-
tov“. Vyriešenie problému rastúcej chudoby a hlavne nezamestnanosti môže 
teda výrazne znížiť dôležité „raison d´être“ Boko Haram a hlavne prispeje  
k zníženiu motivácie stať sa jej členom. Vyriešenie ekonomických problémov 
Nigérie môže mať pozitívny vplyv na stabilitu krajiny aj z dlhodobého hľadi-
ska. Vzhľadom na to, že novovytvorená ekonomická štiepna línia kopíruje 
ostatné štiepne línie nigérijskej spoločnosti a tým, samozrejme, znásobuje ich 
účinok, je možné predpokladať, že jej obmedzením by sa znížilo napätie aj 
pozdĺž ostatných štiepnych línií.  

Predpovedanie budúceho vývoja situácie v Nigérii je pomerne náročné. 
Vzhľadom na zrejmú nejednotnosť skupiny a potenciál štiepenia sa na frak-
cie je možné jej budúce rozdelenie, zníženie jej radikalizmu a obmedzenie jej 
pôsobenia. Je však samozrejme možné, že sa organizácii podarí so štiepením 
vyrovnať a obmedzenie jej pôsobenia bude plne závisieť od spôsobu, ktorý vlá-
da v boji proti nej presadí.  
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