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НЕСЛАГАЊАОКОСМИСЛАИСУШТИНЕТЕРОРИЗМА
-Политички,моралнииверскиаспект-

Сажетак
Кадаразматрамопитањетероризма,постојемногифакто

рикојидоприносењеговојкомплексности,измеђуосталогиемотивна
природаовогпитања,политичконеслагањеокоњега,чакипонижа
вајућаконотацијаодносногтермина.Мадасетешкоможенаћинека
дефиницијатероризмакојаусебинесадржиречнасиље,овајконцепт
употребенасиља,којимогудакористеготовосвииуготовосвимкон
фликтнимситуацијама,севезујезаодређенеактереиодређеневрсте
конфликата.Честосепомињефраза:„Заједногтерориста,задругог
патриота“,каодоказдајеовајконцептподвргнутдуплимстандарди
ма.Итојечињеница,наглашаваауторуовомтексту,којасепоказује
већнасамомпочеткуинтерпретирањапроблема.

Наовајначин,сасвимразумљиво,тероризамсепојављујеикао
проблемморала  рецимо покушаји да се он дефинише се, управо, и
базирајунапретпоставцидасунекеврстеполитичкогнасиљаморал
нооправдане,докдругенису.Насиљеседефинишеусмислу:присиле,
ауторитетаилегитимитета,пајестогавладама,политичаримаи
правнициматешкодаостанунепристрасни.Једанодпроблемакри
вичноггоњењасејављауслучајутерористичкихакатакојисупроиз
велитерорпретњомнасиљем,аданиједошлодофизичкогуништења,
односнорањавањаљудииоштећењадобара.Општеприхваћенаде
финицијатероризмазахтевадасеуњојнађуелементи:терорисила.

Кључнеречи:страх и де струк ци ја, те рор и по крет или по ли
тич ки пра вац, ет нич ки и ре ли ги о зни екс тре ми зам, иде о ло шки мо ти ви
сан те ро ри зам.

1.Дуплистандардиуприступутероризму
-Заједнетерориста,задруге„светиратник“-

Те ро ри зам је да нас раз ли чит са мно го ра зно вр сних об ли ка и 
мно штвом раз ли чи тих ци ље ва. Не пре кид но се во де рас пра ве о то ме 

1 На уч ни са рад ник, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град (suzana@jura.kg.ac.rs).
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да ли оправ да ност ци ља и пле ме ни тост мо ти ва чи не те ро ри зам ма ње 
злим.2 На рав но, раз у ме ва ње ци ља за ко је се не ко бо ри и ње го вог си
сте ма вред но ва ња у окви ру ко га он функ ци о ни ше до во ди до то га да се 
те ро ри стич ке ак ци је раз ли чи то ква ли фи ку ју (осу ђу ју или не). 

Да ли же на чи је су но ге раз не те у бом ба шком на па ду има раз у
ме ва ња да је бом ба под мет ну та од стра не ли ца ко ја не ма ју ни шта лич но 
про тив ње, већ јед но став но во де бор бу за осло бо ђе ње, тј. тра же не за
ви сност или се па ра ти зам за сво ју ма њин ску гру пу? Да ли ће по ро ди ца 
де те та ко је је по ги ну ло у ави он ској екс пло зи ји при хва ти ти об ја шње ње 
да гру па ко ја је од го вор на за екс пло зи ју не ма до вољ но оруж ја да во ди 
ле ги тим ну бит ку са сво јом ауто ри та тив ном вла дом? Да ли ће они ко
ји су из гу би ли чла но ве по ро ди це и при ја те ље у ру ше ви на ма Свет ског 
тр го вин ског цен тра лак ше при хва ти ти гу би так, ако би раз у ме ли очај 
оних ко ји сма тра ју да је њи хо ва суд би на угро же на при су ством САДа 
на Сред њем Ис то ку?

Ни је дан циљ, без об зи ра ко ли ко био пле ме нит, не мо же да учи
ни ове ак ци је при хва тљи вим. Раз у ме ва ње не мо же да ума њи ужас на
си ља по чи ње ног на не ви ним љу ди ма. Би ло ко је пра во ко је се оства ру је 
уби стви ма и са ка ће њем не ви них љу ди ни је вред но те це не.

Да ли до бро ика да мо же да на ста не из зла?
Да ли јед на не прав да, за и ста мо же да оправ да чи ње ње дру ге 

не прав де?
До ко је ме ре се не ко де ло ва ње мо же оправ да ти по сти за њем од

го ва ра ју ћег ци ља?
Уко ли ко не ка гру па тра жи да спро ве де сво је пра во на са мо о пре

де ље ње, да ли јој то да је пра во да угро жа ва пра во дру гих љу ди? Да ли, 
уоп ште, мо же да по сто ји та ко не што као оправ да ни те ро ри стич ки акт!?

На рав но, на ова ко ком плек сна пи та ња се не мо же ла ко, јед но
став но од го во ри ти. Упра во су прот но, по те шко ће у да ва њу од го во ра на 
го ми лу пи та ња ко ја ов де ис кр са ва ју су  не пре мо сти ве! Ве ћи на по је ди
на ца или гру па ко ји твр де да је та кав је дан акт оправ дан, сма тра ју да он 
има сво ју свр ху, да је „пра ве дан“ и да се за ње га мо же на ћи „ра зум но 
об ја шње ње“.3 Раз ло зи за ову спрем ност те ро ри ста да упо тре бе не чу

2 „За јед ног те ро ри ста, за дру гог све ти рат ник. За јед ног је ре тик и не вер ник, за 
дру гог бо рац за истин ску ве ру “, J. K. Co o ley, UnholyWars:Afghanistan,Americaand
InternationalTerrorism,Lon don and Ster ling, Plu to Press, 2000, passim.

3 „То је чин по ли тич ког на си ља, али те ро ри зам успе ва да из бег не ову де фи ни ци ју 
ка да се улеп ша ка да му се до да по ли тич ко зна че ње пре пу но при ча о вред но сти ма“, 
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ве на сред ства ре пре си је су ве о ма ва жни. Они у мно гим слу ча је ви ма 
пред ста вља ју оправ да ње за мо дер ни те ро ри зам.4 Увек је би ло мо гу ће 
уби ти не ви не гра ђа не. За што то ви ше не пред ста вља „не чу ве ну“ оп ци
ју за ре во лу ци о нар не гру пе?

Ово је те мељ но пи та ње. Цен трал ни про блем. Упра во, у овом 
вре ме ну. И упра во, са овог аспек та. Ни је ди ску та бил но да су др жа ве 
кроз исто ри ју ко ри сти ле те рор над сво јим гра ђа ни ма, над гра ђа ни ма 
дру гих на ци ја и као ин стру мент ра та. И би блиј ски и исто риј ски из
во ри су пу ни при ча о по ро бљи ва чи ма ко ји су ма са кри ра ли не ду жне 
му шкар це, же не и де цу и ко ји су их узи ма ли као ро бље и над њи ма 
чи ни ли ужа сне зло чи не. Али они ко ји су се бу ни ли про тив та кве ти
ран ске су ро во сти су из бе га ва ли да са ми при ме не исто та кву (упо
ре ди ву) бру тал ност. За и ста, нај ве ћи за го ва ра чи ре во лу ци о нар не те
о ри је су би ли и же сто ки кри ти ча ри бру тал но сти по сто је ћег ре жи ма. 
За што су он да, то ком 20. ве ка ре во лу ци о нар не гру пе би ле спрем не, 
од но сно при ме њи ва ле исте та кве на сил не ак те про тив исто та ко не
ви них љу ди?5 

Ре пре си ја ни је ни шта но во, као ни чи ње ни ца да увек по сто ји 
не ко ли ко очај ни ка ко ји су спрем ни да ри зи ку ју све ка ко би се су прот
ста ви ли си сте му ко ји мр зе. Оно што је но во је спрем ност ових да при

цит. пре ма: A. H. Mil ler, TerrorismandHostageNegotiations, We stvi ew Press, Bo ul der 
1980, passim.

4 „Те ро ри стич ке ак ци је су де мон стра тив не, спек та ку лар не и те а трал не, а жр тве су 
обич ни пи о ни у овој те ро ри стич кој игри“, F. J. Hac ker, „Con ta gion and at trac tion of 
Ter ror and Ter ro rism“, BehaviouralandQuantitativePerspectivesonTerrorism(eds. Y. 
Ale xan der, J. M. Gle a son), Per ga mon Press, New York 1981., 7385.

5 У OxfordEnglishDictionary сми сао и су шти на те ро ри зма је од ре ђе на на сле де ћи 
на чин: „Те ро ри зам; си сте ми те ро ра. 1. Вла да ви на за стра ши ва њем, ка кву је спро во ди
ла пар ти ја на вла сти у Фран цу ској за вре ме ре во лу ци је 17891794. 2. По ли ти ка ко ја 
има за циљ да те ро ром уни шти оне про тив ко јих се при ме њу је; упо тре ба ме то да за
стра ши ва ња; чи ње ни ца при ме не те ро ра или ста ње под врг ну то сти те ро ру. Те ро ри ста 
је по ли тич ки тер мин; при ме њу је се за ја ко бин це и њи хо ве пред став ни ке и пар тиј ске 
при пад ни ке у Фран цу ској ре во лу ци ји, по себ но за оне ко ји су по ве за ни са су до ви ма у 
то ку вла да ви не те ро ра; сва ко ко по ку ша ва да на мет не сво је ста во ве си сте мом за стра
ши ва ња; у свом ужем и спе ци фич ном зна че њу, те ро ри зам је „сма тран пе жо ра тив ним 
из ра зом, та ко да се у на зи ви ма ак ци је и ре ак ци је пот цр та ва ју од ред ни це као што су 
сло бо да, од бра на, осло бо ђе ње, ар ми ја и пра вед на осве та.“ Уз на по ме ну да се о те
ро ру и те ро ри зму стал но из но се но ве де фи ни ци је, ар гу мен ти и кон тра ар гу мен ти, 
ство рен је ути сак да сви (без об зи ра на раз ли чи то сти од ре ђе не дру штве нопо ли тич
ким и ре ли гиј скокул ту ро ло шким при сту пи ма до тич ном про бле му) и ма ле ску пи не, 
чи та ви на род ни по кре ти и др жав ни ре жи ми ко ри сте те ро ри зам у ве ћем или ма њем 
оби му као ин стру мент „пра вед не бор бе“. Вид. о то ме оп шир ни је: Е. Пи њо, Ислам
скитероризам,http.www.mm,cp.ba/printart123.html.
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ме њу ју та кву так ти ку и та кве ме то де ко је су до не дав но би ле ис кљу чи
во у ру ка ма др жа ве ко ју су осу ђи ва ли. 

Ово је из гле да, су шти на фе но ме на мо дер ног те ро ри зма: да су 
они ко ји се не ка да бу ни ли про тив ре пре си је др жа ве и са ми спрем ни да 
са да ко ри сте оруж је те ро ра про тив не ви ног ста нов ни штва.6 

Да кле, да би се од ре ди ло да ли је те ро ри зам оправ дан, мо ра ју 
се де таљ но раз мо три ти раз ло зи,од но сно ар гу мен ти за при бе га ва ње те
ро ри стич ким ак ти ма. 

За што се ово до га ђа? А за што не?
Страх и прет ња из ко јих се те ро ри зам ра ђа, по пут не ког нар ко

тич ког сред ства иза зи ва ин хи би ци је да се по клек не и да нај при ми тив
ни ји ин стинк ти чо ве ка из би ју на по вр ши ну. У све тлу зло чи на ко ји су 
се де ша ва ли по след њих го ди на и кон фли ка та ко ји су сле ди ли, оста је 
пи та ње  ко ја је то прет ња ко ја сти му ли ше спи рал ни ци клус те ро ри зма 
и на си ља?

У при ро ди људ ског жи во та по сто је че ти ри фак то ра ко ји се, са
ми по се би, из два ја ју у ци љу об ја шње ња екс пан зи је те ро ри зма. 1) по
ве ћа ње по пу ла ци је 2) по ве ћа ње раз ли ке у бо гат ству и при ви ле ги ја ма 3) 
еска ла ци је ре ли ги о зног екс тре ми зма и 4) оса вре ме ња ва ње тех но ло ги је 
и лак при ступ ис тој. Пр ва три фак то ра се од но се на пер цеп ци ју прет ње, 
а че твр ти на ње ну им пле мен та ци ју.7

Ши ро ке ка те го ри је те о ри ја и ди јаг но за о из во ри ма те ро ри стич
ких на па да8 су се рас пр ши ле у ана ли за ма на па да од 11. сеп тем бра 2001. 

6 C. C. Combs, Terrorismin theTwentyFirstCentury, Cindy, Pre ren ti ce Hall, New 
Jer sey 2003., 3435

7 Упр кос ар гу мен ти ма да пла не та зе мља мо же да из др жи чак и ве ћу по пу ла ци ју, 
љу ди ма се чи ни да то ни је тач но, јер сма тра ју да се по сто је ћи жи вот ни про стор све 
ви ше сма њу је. Ло гич на, ли не ар на про гре си ја ова квог раз ми шља ња во ди до сле де
ћих об ја шње ња: ви ше љу ди  ма ње про сто ра по осо би, ви ше ин тер ак ци је  ви ше 
при ли ка за кон фликт, ви ше кон флик та  ви ше при пре ма за кон фликт. Ро берт Фрост 
је јед ном при ме тио: „До бре огра де чи не до бре су се де“. Али ка ко по пу ла ци ја све ви
ше ра сте, по ста ло је не мо гу ће на пра ви ти то ли ко огра да. Упа да ње у на ше дво ри ште 
све ве ћег бро ја су се да ко ји се так ми че за огра ни че не ре сур се про из во ди за бри ну тост 
ко ја из би ја на по вр ши ну, по не кад и у об ли ку те ро ри стич ких ак ци ја. L. D. Ho well, 
„Is The New Glo bal Ter ro rism a Clash of Ci vi li za ti ons? Eva lu a ting Ter ro rism' Mul ti ple 
So ur ces“,TheNewGlobalTerrorism,CharacteristicsCauses,Controls, 2003, 177178.

8 „Те ро ри зам је алат ко ји тре ба ис ко ри сти, сред ство за по сти за ње ци ље ва за мно ге 
вр сте по ли тич ких ак тив но сти“, M. Wi e vi or ka, TheMakingofTerrorism, Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go1993, passim; „Те ро ри зам пред ста вља си сте мат ску упо тре бу 
за стра ши ва ња упо тре бом си ле, обич но да би се по сти гли не ки по ли тич ки ци ље ви. 
Ко ри сти се да се ство ри кли ма пу на стра ха“, P. Wil kin son, TerrorismversusDemoc
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го ди не. Ове те о ри је се кре ћу од про стих до нај сло же ни јих и че сто су и 
ме ђу соб но ис пре пле та не. Та ко, једнаод њих за го ва ра да су ови на па ди 
би ли чин зла. По ве зу ју ћи на па де са по сто ја њем зла на зе мљи, ми са ми 
се бе дис ква ли фи ку је мо, јер ово об ја шње ње зах те ва по зи ва ње на ре ли
ги о зност, или на ре ли ги о зне из во ре за ели ми ни са ње из во ра про бле ма. 
Мо ли тва пред ста вља при мар но уто чи ште.

Подругојтеорији, те ро ри сти пред ста вља ју ни хи ли сте ко ји ће 
уни шти ти це ло чо ве чан ство. Као код анар хи ста чи ја су де ла са ма се би 
циљ, на ни хи ли зам се мо же од го во ри ти са мо ели ми ни са њем истин ских 
вер ни ка, или убе ђи ва њем јед ног по јед ног да про ме не свој си стем ве
ро ва ња. 

Трећизаговарају ми шље ње да на па ди пред ста вља ју кри ми на
ли тет. По је дин ци ко ји су из ве ли ове на па де су дру штве но де ви јант ни, 
мо ти ви са ни ба зич ним ин стинк ти ма, огра ни че не ин те ли ген ци је, не спо
соб ни да де лу ју у окви ру дру штве но уте ме ље них пра ви ла. Уко ли ко се 
те ро ри стич ке ак ци је сма тра ју кри ми на ли те том, оне ће он да би ти веч
не и мо гу се са мо кон тро ли са ти, али не и ели ми ни са ти. Оне ће за у век 
оста ти на мар ги ни дру штва, зах те ва ју ћи стал ну по ли циј ску кон тро лу и 
по ли циј ску др жа ву.

Мно ги су сма тра ли да су то де ла при ми ти ва ца, де ла ко ја су 
пред у зе ли не ци ви ли зо ва ни про тив ци ви ли зо ва них. Сам чин на па
да је био то ли ко од вра тан, ка же је дан аме рич ки зва нич ник, да чак 
и не ки из не ци ви ли зо ва ног све та са да схва та ју да су на по гре шној 
стра ни. Па ра диг ма вар вар ства има ту ка рак те ри сти ку да де ли свет 
на „њих про тив нас“. Он обез бе ђу је ци ље ве и оправ да ње за хит ну 
ак ци ју што слу жи свр си па ра диг ме. Уко ли ко је про блем у то ме да та
мо не где по сто је не ци ви ли зо ва ни љу ди, ре ше ње је ци ви ли зо ва ти их, 
или, јед ном реч ју, ели ми ни са ти их хва та њем, за тва ра њем или уби ја
њем да би се ели ми ни са ла прет ња од бу ду ћих ка та кли зми. Ово об
ја шње ње, ме ђу тим, не об ја шња ва мо ти ва ци ју за рат. Рат се не во ди 
про тив нео бра зо ва них или при ми тив них. Не во ди се ни про тив ху ли
га на, чак и оних из у зет но успе шних. Он се во ди про тив ен ти те та и 
не при ја те ља.9 

racy:theLiberalStateResponse, Frank Cass, Lon donPor tland2000, passim; „Ре ли ги о
зни те ро ри зам по при ма тран сцен ден тал ну ди мен зи ју, а ње го ви по чи ни о ци ни су оп
те ре ће ни по ли тич ким, мо рал ним или прак тич ним огра ни че њи ма ко ја мо гу да има ју 
ути ца ја на дру ге те ро ри сте“, P. L. Wil li ams, AlQaeda:BrotherhoodofTerror, Pe ar son, 
Lon donHar low 2002, passim.

9 Ibid.
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Па, да ли је те ро ри зам  но ва фор ма ра та!?
На по чет ку но вог ми ле ни ју ма се су о ча ва мо са по сто ја њем но

вог све та са мно го пре крет ни ца иза нас и на рав но, стра шним ис ку ше
њи ма ис пред нас. Нај кри тич ни ја пре крет ни ца се од но си на на чин во ђе
ња ра та. Те ро ри зам, за си гур но но ви фе но мен, је до био при мат. Тра ди
ци о нал ни си сте ми ра то ва ња и ра то ви зве зда су из гу би ли на ва жно сти. 
Рат, ова је дин стве на и нај ве ћа гре шка у људ ском ка рак те ру, је за по чео 
са мот ка ма и ка ме њем, пре ра стао у рат екс пло зи ви ма, еска ли рао у ва
зду шни про стор, за тим све мир, да би се опет вра тио на зе мљу у об ли ку 
бом би на људ ским те ли ма. Али док се рат мот ка ма во дио са нај бли жим 
су се ди ма, рат те ро ри ста се за вла чи и у нај у да ље ни је угло ве на овој на
шој пла не ти.

Шта те ро ри зам, за пра во, зна чи?
Те ро ри зам је рат ко ји се во ди из ван кон тро ле др жа ва. Он је 

ви ше од обич не де струк ци је, пред ста вља чин на си ља чи ја је на ме
ра да по стиг не да ле ко ши ре ре зул та те од обич них по бе да и по ра за 
ко ји за мно ге зна че гу би так жи во та, људ ских пра ва и људ ске до бро
би ти.10 Обри си ових но вих ра то ва су ја сни у мно гим аспек ти ма, јер 
оп сег дру штве них и по ли тич ких гру па ко ји у њи ма уче ству ју ви ше 
не од го ва ра ша бло ну кла сич них ме ђу др жав них ра то ва. На си ље ко је 
се ју те ро ри сти ви ше не спро во де др жав ни аген ти (ма да се де ша ва да 
их др жа ва, или не ки ње ни су бјек ти и да ље по др жа ва ју). На си ље је 
усме ре но пре ма не ви ним жр тва ма и по ли тич ки ци ље ви се ком би ну ју 
са ужа сним зло чи ни ма и ма сов ним кр ше њем људ ских пра ва. Та кав 
рат се обич но не за по чи ње због др жав них ин те ре са, већ ре ли ги о зног 
иден ти фи ко ва ња, остра шће но сти, фа на ти зма, итд. Циљ ви ше ни је 
осва ја ње те ри то ри ја, као у прет ход ним ра то ви ма, већ за до би ја ње по
ли тич ке мо ћи ге не ри са њем стра ха и мр жње.11 Сам рат по ста је об лик 

10 „Те ро ри зам, у сва ком слу ча ју, мо же да бу де стра те ги ја, а не са мо так ти ка или 
слу ча јан до га ђај. Те ро ри зам је ода бран у од ре ђе не свр хе и пред ста вља глав но сред
ство за по сти за ње по ли тич ких ци ље ва“, C. C. Har mon, TerrorismToday, Frank Cass, 
Lon donPor tland 2000, passim; „Не вла дин те ро ри зам пред ста вља сми шље ну и си сте
мат ску упо тре бу ши ро ко рас про стра ње ног офан зив ног на си ља, смр ти и де струк ци је 
усме ре не на вла ди не слу жбе ни ке, оп ште ста нов ни штво, јав но и при ват но вла сни
штво у ци љу при мо ра ва ња по је ди на ца, гру па, за јед ни ца, еко ном ских су бје ка та и 
вла да да про ме не сво је по сто је ће по на ша ње и по ли ти ку и по ви ну ју се по ли тич ким 
зах те ви ма те ро ри ста“, V. Her man, R. van der Laan Bo u ma, „Na ti o na li stist wit ho ut a Na
tion: So uth Mo luc can Ter ro rism in the Net her lands“, Terrorism:AChallengetotheState
(ed. J. Lod ge), Mar tin Ro bert son, Ox ford 1981., 119146.

11 Ци ти ра но пре ма: Д. Пе тро вић, „По ку шај од ре ђе ња уни вер зал но при хва тљи ве 
де фи ни ци је те ро ри зма“, Безбедност1/2014, 2728.
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по ли тич ке мо би ли за ци је у ко ме се кроз на си ље про мо ви шу ци ље ви 
екс тре ми ста.12

Уко ли ко же ли мо да спа се мо кон цепт те ро ри зма од по ле ми ча
ра, као и да скре не мо па жњу на за бри ну тост оних ко ји ве ру ју да је то 
пра зна ре то рич ка ка те го ри ја, ми мо ра мо да иден ти фи ку је мо оне ка рак
те ри сти ке ко је раз ли ку ју те ро ри зам од дру гих на сил них так ти ка ко је 
се ко ри сте уну тар, или из ме ђу по ли тич ких за јед ни ца. Две ка рак те
ри сти ке, обе на ста ле на до бро утвр ђе ним пра ви ли ма ра та, из гле да да 
пред ста вља ју до во љан основ за њи хо во истин ско раз ли ко ва ње. Нај по
зна ти ји ви до ви огра ни ча ва ња по на ша ња при во ђе њу ра та се од но се на 
ода би ра ње ци ље ва и сред ста ва да се на пад ну ти ци ље ви. Да бу де мо 
пре ци зни ји, ци ље ви на сил ног на па да тре ба да бу ду вој ни ци, а оруж је 
ко је се ко ри сти про тив ових ци ље ва тре ба да бу де крај ње се лек тив но.

2.„Cистем“терористичкихубеђења
Ак тив но сти те ро ри стич ких ор га ни за ци ја су ба зи ра не на су бјек

тив ној ин тер пре та ци ји ре ал но сти ко ја се раз ли ку је од пер цеп ци ја вла
де и дру штва са ко ји ма се кон фро ти ра ју. Њи хо ве ак тив но сти ни су ру ко
во ђе не кон зи стент но шћу и ра зу мом за сно ва ним на ствар ној пер цеп ци
ји ре ал но сти. Је дан од ци ље ва те ро ри стич ких ор га ни за ци ја је да убе де 
сво ју пу бли ку да гле да на ства ри она ко ка ко их они ви де. Ва жан аспект 
бор бе из ме ђу вла да и те ро ри ста се ти че де фи ни ци је тог кон флик та. 
Сва ка стра на же ли да ин тер пре ти ра ства ри по сво јим стан дар ди ма по
ли тич ке ле ги тим но сти. Си сте ми уве ре ња ко ји се са сто је од до ми нант
них ими џа, сим бо ла и ми то ва, до при но се кре и ра њу пер цеп ци ја (или 
по гре шних пер цеп ци ја) ко је ути чу на ак ци је и оче ки ва ња. Са др жај и 
по ре кло уве ре ња те ро ри ста ути чу на то ка ко те ро ри сти опре де љу ју и 
усва ја ју сво је стра те ги је, ка ко ре а гу ју на по ли ти ку вла де и на ре зул та те 
те ро ри стич ких иза зо ва.

12 Исто ри чар FrederickH.Hartmann је при ме тио да се пла ни ра ње ра та и ње го во 
спро во ђе ње ру ко во ди: фи нан си ја ма, стра те ги јом и раз во јем и так ти ком. Он, да ље 
при ме ћу је да пра во и за ко ни игра ју кри тич ну уло гу. У свом де лу Односимеђу на
цијама (TheRelationsofNations), он ци ти ра од ред бе о во ђе њу ра та на коп ну САДа 
из 1914. где се у чла ну 10 ка же да је циљ ра та: „да до ве де до пот пу не по ко ре но сти 
не при ја те ља у што кра ћем ро ку и пу тем до зво ље ног на си ља“. До зво ље но на си ље? 
Те шко је по ми сли ти да рат мо же да бу де та кав. Али ипак је сте. У ра то ви ма су се не ка 
оруж ја ко ри сти ла, а не ка не. Ци ви ли су се тре ти ра ли дру га чи је од вој ни ка. Вој ни ци 
су узи ма ни као за ро бље ни ци и ни су би ли уби ја ни по сва ку це ну на ли цу ме ста. P. 
C. Se der berg, GlobalTerrorism:ProblemsofChallengeandResponse,TheNewGlobal
Terrorism,CharacteristicsCauses, Controls,2003., 176.
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Си сте ми уве ре ња се мо гу из ву ћи из број них из во ра. По ли тич ко 
и дру штве но окру же ње у ко ји ма де лу је не ка по ли тич ка ор га ни за ци ја 
пред ста вља је дан сет из во ра. У ову ка те го ри ју се мо гу укљу чи ти и оп
шти кул тур ни фак то ри (исто ри ја, тра ди ци ја, књи жев ност, ре ли ги ја) ко је 
сва ки члан дру штва усва ја пу тем ша бло на со ци ја ли за ци је и фор мал не 
иде о ло ги је ко ји се при хва та ју у до ба са зре ва ња, а ко ји се све сно усва ја ју.

По ре кло уве ре ња, та ко ђе мо же да бу де ин тер но. Окол но сти у 
ко ји ма те ро ри сти де лу ју оби лу ју стре сом и не си гур но шћу, чи не ћи по
је ди на уве ре ња ре ле вант ним и аде кват ним и на њи ма те ро ри сти ис тра
ја ва ју и те шко их ме ња ју.13 Зна ча јан еле мент у си сте му ве ро ва ња, пред
ста вља сли ка ко ја мо же би ти мен тал ни пор трет са мог те ро ри сте, или 
не ке дру ге осо бе. Сли ке су че сто сте ре о тип не и спа да ју у пред о дре ђе не 
и стро ге ка те го ри је ко је сим пли фи ци ра ју ре ал ност. До ми нант но ме сто 
у раз ми шља њу те ро ри ста за у зи ма де ху ма ни за ци ја и де и ден ти фи ка ци ја 
не при ја те ља. 

Ве ћи на ле во на стро је них ре во лу ци о нар них те ро ри ста не ви ди 
се бе као агре со ре, већ као жр тве. Они се бе сма тра ју пред став ни ци ма 
угње та ва не кла се, рад ни ка и се ља ка, ко ји ни су у ста њу да са ми се би 
по мог ну. Они ми сле да има ју ми си ју, да су они ти ко ји су про све ће
ни у ма си не про све ће них, ко је је све ви шњи иза брао и ко ји, за раз ли ку 
од ма се, пре по зна ју и при хва та ју опа сност. За њих бор ба пред ста вља 
ду жност и оба ве зу, а не ствар свог до бро вољ ног из бо ра. О се би има ју 
ви со ко ми шље ње, као мо рал но су пер и ор ни јим, осе ћај ни јим и уз ви ше
ни јим. Се бе не ви де као те ро ри сте, већ ту реч сма тра ју ети ке том ко ју су 
им не при ја те љи при пи са ли. На кон гло бал них про ме на вред но сти на
ста лих као ре зул тат ан ти ко ло ни јал них бор би, „бор ци за сло бо ду“ или 
„на ци о нал ни осло бо ди лач ки фронт“ су на зи ви ко ји они за се бе при
хва та ју. Мно ги те ро ри сти де фи ни шу сво ју уло гу као уло гу осо бе ко ја 
се жр тву је, ко ја је спрем на да умре за сво ја уве ре ња. Ре во лу ци о нар ни 
те ро ри сти гле да ју на сво је не при ја те ље као на знат но сна жни ју си лу од 
се бе ко ја има мно го ви ше из бо ра, а да њи ма ни је ни шта дру го оста ло 
осим да кре ну пу тем те ро ри зма као од го вор на ре пре сив не ак ци је вла
де, а не као свој соп стве ни из бор.

Дру га два аспек та те ро ри стич ких уве ре ња о при ро ди кон флик
та су ин три гант на. Први пред ста вља тен ден ци ју да се де фи ни ше бор ба 

13 Ко ли ко мен тал ни стрес, то ли ко и иде о ло шка по све ће ност ко ји су свој стве ни те
ро ри зму по др жа ва ју осла ња ње те ро ри ста на низ уве ре ња ко ја не до зво ља ва ју флек
си бил ност и отво ре ност. Оно што се те ро ри сти ма чи ни као ра зум но убе ђе ње, за 
оста так дру штва пред ста вља илу зи ју.
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у ле га ли стич ком сми слу. Они не ви де сво ја де ла као „уби ства“, већ као 
„ег зе ку ци ју на кон су ђе ња“. Сво је жр тве на зи ва ју „из дај ни ци ма“. Дру-
гиаспект те ро ри стич ког по гле да на бор бу је њи хо во вој но пред ста вља
ње и сим бо ли зам.14

За те ро ри сте, жр тве ме ђу „не при ја те љи ма“ не пред ста вља ју ин
ди ви ду ал не осо бе, већ су они пред став ни ци не при ја тељ ске гру па ци
је (уко ли ко те ро ри сти уоп ште при зна ју да не ви не жр тве по сто је, они 
та да кри ве вла ду за од би ја ње да се по ви ну ју њи хо вим зах те ви ма или 
иг но ри са ње упо зо ре ња). Они, го то во увек, од би ја ју да при хва те од го
вор ност за учи ње но на си ље. Сва ка ак тив ност ко ја је у слу жби ци ља се 
мо же ин тер пре ти ра ти као успех. Не мо же се го во ри ти о про ма ша ју ако 
на си ље до ве де до то га да су њи хо ви ци ље ви све бли жи. 

Зна ча јан из вор те ро ри стич ких убе ђе ња је дру штве но и по ли
тич ко окру же ње из ко га они по ти чу. Вр ло ва жну уло гу игра и исто риј
ски кон текст. Иде о ло ги ја је моћ но оруж је за вр ше ње ути ца ја – ме ђу на
род ни фак тор ко ји пре ва зи ла зи окви ре на ци ја, ма да се мо же раз ли чи то 
ин тер пре ти ра ти у раз ли чи тим окол но сти ма. При мат по ли тич ких иде ја 
у мо ти ви са њу те ро ри зма до при но си да се на ла зе слич но сти из ме ђу те
ро ри стич ких гру па из раз ли чи тих кул тур них кон тек ста. У од ре ђе ним 
слу ча је ви ма, те ро ри зам ре флек ту је дру штве ну ре ал ност у на ци о на ли
стич ким гру па ци ја ма  по је дин ци су се већ со ци ја ли зо ва ли у од ре ђе
не ша бло не раз ми шља ња у ко ји ма је те ро ри зам, не са мо при хва тљи ва 
ка те го ри ја, већ и из во дљи ва и про дук тив на (от пор Ба ски ја ца шпан ској 
вла ди, от пор Јер ме на Тур ци ма, ир ска ка то лич ка гор чи на усме ре на ка 
Бри тан ци ма, и сл. по ста ли су са став ни де ло ви њи хо ве кул ту ре).

Што се ти че иде о ло ги ја, њих ни су из ми сли ли те ро ри сти. Они 
су пре ори јен ти са ни на ак ци ју, не го на фи ло зо фи ра ње. Чи ње ни ца да су 
на ци о на ли зам и на ци о нал но осло ба ђа ње би ли нај ве ћи из вор по ли тич
ке ле ги тим но сти у пост кол ни јал ном све ту, је знат но до при не ла ра сту 
те ро ри зма. Као што зна мо, иде о ло ги је, као што су марк си зам, ле њи ни
зам, троц ки зам, ма о и зам, ка стро и зам и че ге ва ри зам, али и сам фа ши
зам су до при не ле раз во ју те ро ри стич ке док три не. Ма да по је ди нач но 
на си ље ко је се ве зу је за те ро ри зам, ни је одо бра ва но од стра не марк си
ста, мно ги са вре ме ни те ро ри сти осе ћа ју оба ве зу да по мог ну сна га ма 
исто риј ског про гре са упо тре бља ва ју ћи на си ље. 

14 Ма да те ро ри сти апе лу ју на по пу лар ну по др шку и ве ру ју да је ма сов на ре во лу ци
ја њи хов циљ, ма ло па жње се по кла ња раз во ју уве ре ња о уло зи по пу лар не по др шке. 
До бар при мер за то је при мер ба скиј ске те ро ри стич ке ор га ни за ци је  ЕТА ко ја је не
сум њи во ужи ва ла по пу лар ну по др шку. 
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„Не ки ана ли ти ча ри твр де да су мно ги те ро ри сти, у ства ри ам
би ва лент ни“, што се ти че упо тре бе на си ља. Уну тра шњи кон фликт мо
же да об ја сни за што је нео п ход но да те ро ри сти ве ру ју да не ма ју из бо ра 
и да не при ја тељ сно си крај њу од го вор ност за на си ље.15 За мно ге те
ро ри сте, не у тра ли за ци ја кри ви це је вр ло ва жна. Осо ба ко ја је по ста ла 
те ро ри ста ће нај ве ро ват ни је осе ћа ти кри ви цу за сво је на сил не ак тив
но сти, па му је за то нео п ход но да одр жи уве ре ње да је не ко дру ги од
го во ран и да њи хо ве ак ци је пре ва зи ла зе нор мал не стан дар де мо рал ног 
по на ша ња. 

Ка да се јед ном ус по ста ве, си сте ми уве ре ња су от пор ни на про
ме не (нпр., те ро ри сти не ги ра ју да има не ви них жр та ва, су прот но до ка
зи ма). Те ро ри сти се осла ња ју са мо на оне из во ре ин фор ма ци ја у ко је 
има ју по ве ре ња. Од ре ђе не вр сте ими џа мо гу да по мог ну те ро ри сти ма 
да из бег ну су о ча ва ње са ком плек сним си сте мом вред но сти ко ји је са
др жан у по ли тич ким од лу ка ма. Мо дел „ло шег убе ђе ња“ или „зле на ме
ре“, ко ји је свој ствен не при ја те љу, ука зу је на чи ње ни цу да он ни ка да 
не ће би ти до бро на ме ран. При ли ком кид на по ва ња та ла ца, те ро ри сти 
до но се од лу ке ко ји укљу чу ју мо мен тал не кон се квен це. Не са мо да они 
при хва та ју лич ни ри зик, већ на се бе пре у зи ма ју и суд би ну це ле ор га ни
за ци је ко јој су та ко стра сно пре да ни.

Ва жност удру жи ва ња у те ро ри зму је одав но по зна та и при хва
ће на. Тен ден ци је ка гру пи са њу и со ли да ри са њу, ко је су при сут не у 
свим при мар ним гру па ци ја ма, во де ка од ба ци ва њу раз ли ка у ми шље
њу и ин тер на ци о на ли за ци ји груп них стан дар да и нор ми. Чла но ви ор
га ни за ци је мо ра ју да бу ду са свим пот чи ње ни груп ним стан дар ди ма и 
мо ра ју да при хва те, не са мо сет од ре ђе них по ли тич ких уве ре ња, већ и 
си стем дру штве них и пси хо ло шких прин ци па. 

Упр кос при ти сци ма ка удру жи ва њу, ме ђу те ро ри стич ким ор
га ни за ци ја ма по сто је не сла га ња (нпр. фрак ци ја штво је би ло по зна то 
ме ђу па ле стин ским стран ка ма). Фрак ци је те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
се не сла жу око пи та ња, ко ји су на бо љи на чи ни бор бе за по сти за ње 
за јед нич ког ци ља. Окол но сти у ко ји ма функ ци о ни ше не ка те ро ри стич
ка гру па, ко ја је изо ло ва на од дру штва, под кон стант ном прет њом и 
опа сно шћу, ко јој не до ста ју по у зда не ин фор ма ци је и ка на ли и ко ја се 

15 Струк ту ра те ро ри стич ког си сте ма уве ре ња, пор тре ти са ње све моћ них ауто ри та
тив них лич но сти ко је су не при ја тељ ски рас по ло же не пре ма ма лим, не моћ ним жр
тва ма, мо же да ре флек ту је њи хов ра ни од нос са ро ди те љи ма, по себ но из ме ђу си но ва 
и оче ва. Њи хо ва уве ре ња мо гу да ре флек ту ју осе ћа ња ин фе ри ор но сти, ни зак ни во 
са мо по у зда ња и бес по моћ ност.
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осла ња на стро га, не флек си бил на убе ђе ња – ука зу ју на чи ње ни цу да је 
мо гућ ност те ро ри ста да се при ла го де ре ал но сти си ту а ци је огра ни че на. 
Исто та ко, те ро ри сти ни су спо соб ни да аде кват но са гле да ју по сле ди це 
сво јих ак ци ја. Раз у ме ва ње њи хо вог си сте ма убе ђе ња омо гу ћа ва вла да
ма да пред ви де осе тљи вост те ро ри ста на ко му ни ка ци ју. При ну ђи ва ње 
те ро ри ста да при хва те да су по гре ши ли у сво јим уве ре њи ма и не оста
вља ње ни ка кве дру ге мо гућ но сти ко му ни ка ци је осим прет њи, мо же до
ве сти до њи хо вог емо тив ног сло ма и ре ша ва ње кри зе.16 

Карактеристике:Те ро ри ста је у осно ви со ци о па та, тј. он или 
она не осе ћа ју кри ви цу за уби ја ње или по вре ђи ва ње не ду жних ци ви
ла или при пад ни ка си гур но сних сна га. Те шко је де фи ни са ти про фил 
јед ног те ро ри сте јер се они ве о ма ме ђу соб но раз ли ку ју по сво јим вред
но сти ма и у од но су на сво је ци ље ве и кул ту ре уз ко јих до ла зе. Мно ге 
те о ри је сма тра ју те ро ри сте као по је дин це са ја сним и ка рак те ри стич
ним осо би на ма. Пре сек ру рал них и ур ба них те ро ри стич ких ге рил ских 
гру па по ка зу је да их ве ћи ном чи не нео же ње ни му шкар ци из ме ђу 22 
– 24 го ди не ста ро сти, уни вер зи тет ског обра зо ва ња. Же не те ро ри сти су 
ви ше окре ну те пру жа њу по др шке не го опе ра тив ној уло зи (из у зе ци су 
же не у ор га ни за ци ја ма као што су Ба дерМај нхоф, Фрак ци ја Цр ве не 
ар ми је у Не мач кој и по вре ме но же не из Ир ске ре пу бли кан ске ар ми је, 
Ја пан ске цр ве не ар ми је и По пу лар ног фрон та за осло ба ђа ње Па ле сти
не). Те ро ри сти обич но по ти чу из бо га ти јих, ур ба них по ро ди ца сред ње 
кла се од ко јих мно ги ужи ва ју зна ча јан дру штве ни пре стиж. По пут сво
јих оче ва, ве ћи на ста ри јих те ро ри ста су шко ло ва ни за од ре ђе не про
фе си је и ба ви ли су се њи ма пре не го што су се по све ти ли те ро ри зму. 
Без об зи ра да ли су се те ро ри зму окре ну ли још као уни вер зи тет ски 
сту ден ти или ка сни је, мно ги су још на уни вер зи те ту ин док три ни ра ни 
анар хи стич ким или марк си стич ким иде о ло ги ја ма. Мо же се ре ћи да су 
фи зич ки ве о ма спрем ни, ин те ли гент ни, има ју од ре ђе но обра зо ва ње, 
али ве ћи ном ни су за вр ши ли шко ло ва ње и де ца су обра зо ва них ро ди те
ља ко ји при па да ју сред њој кла си.17

Те ро ри сти жи ве у све ту фан та зи ја и у по чет ним фа за ма се мо
же ре ћи да во де рат из фан та зи је, а на кра ју по чи њу да ве ру ју у сво ју 

16 D. Held, BringingInternationalLawBearontheControloftheNewTerorisminthe
GlobalAge,TheNewGlobalTerrorism, 253256.

17 Те ро ри сти – опе ра тив ци су мла ђе осо бе – ов де са да има мо фе но мен дру ге ге
не ра ци је те ро ри ста. По сто ји и тра ди ци ја ре гру то ва ња де це у па ра вој не струк ту ре у 
ве о ма ра ном до бу. То вр ше и са ме по ро ди це пре но се ћи тра ди ци ју сво јих уве ре ња да 
је на си ље је ди ни ме тод бор бе на сле де ће ге не ра ци је.
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соп стве ну про па ган ду. Они има ју же љу да про мо ви шу про ме не прет
њом или ко ри шће њем на си ља као ре зул тат фру стра ци је  осе ћа ју да 
ни јед ним дру гим на чи ном не ће по сти ћи циљ (оруж је сим бо ли ше си лу 
и те ро ри сти га „ма зе и па зе“ као кућ ног љу бим ца).18

Циљ те ро ри ста је да при ву ку па жњу пу бли ке на сво је ци ље ве, 
да ис про во ци ра ју ре ак ци ју вла де у на ме ри да под ри ју њи хо во по ве ре
ње у јав но сти, као и да про мо ви шу страх и ат мос фе ру алар мант но сти. 
Те ро ри ста из вр ша ва ак ци је као ре зул тат фру стра ци ја, осе ћа ју ћи да је 
упо тре ба оруж ја нај бо љи на чин да се пре не се по ру ка. Он функ ци о ни
ше на на чин на ко ји по је ди нац функ ци о ни ше под стре сом. 

3.Мереуборбипротивтероризма
-Комплексностуизборуреаговањанатероризам-

Обим по тен ци јал ног ре а го ва ња на про бле ме те ро ри зма се про
те же у ши ро ком лу ку  од чвр сте ре ше но сти да се те ро ри сти уби ја ју 
где год се про на ђу, без об зи ра на чи ње ни цу ко их шти ти, па све до при
зна ва ња (не вољ ног) да су те ро ри стич ки на па ди по сле ди ца про бле ма 
ко је тре ба ре ша ва ти да до бу ду ћих на па да не би до шло. Де фи ни са ње 
ова квог на чи на (оби ма) ре а го ва ња на од но сне про бле ме, ме ђу тим, не 
пру жа ја сне смер ни це шта, у од ре ђе ним окол но сти ма мо же би ти аде
ква тан из бор у ре а го ва њу.

Ова ко ком плек сне си ту а ци је нас чи не оба зри вим и упо зо ра ва ју 
нас да не тре ба сма њи ти оп сег и вр сте на чи на да на њих ре а гу је мо. По
тен ци јал на ре а го ва ња на иза зо ве те ро ри зма се мо гу свр ста ти у че ти ри 
ши ро ке ка те го ри је19:

1. Од бра на и уни шта ва ње у ци љу од вра ћа ња. Си ла пред ста вља 
је дан од об ли ка ре а го ва ња на те ро ри стич ке на па де. Тре ба чвр шће за
шти ти ти ме те те ро ри ста и уни шти ти све учи ни о це и њи хо ве па тро не. 
На но ше њем ве ли ких гу би та ка те ро ри сти ма и њи хо вим за штит ни ци ма, 
они се, да кле пу тем при си ле, од вра ћа ју од бу ду ћих те ро ри стич ких ак
ци ја. Они нај ра ди кал ни ји за го вор ни ци ове те о ри је пред ла жу пред у зи
ма ње пре вен тив них на па да про тив оних ко ји пла ни ра ју те ро ри стич ке 
на па де. Упр кос по сто ја њу ми та о ефи ка сно сти овог при сту па, он ипак 
за со бом по вла чи ве ли ке тро шко ве и ри зи ке. Од бра на свих по тен ци јал
но сла бих ме та је не мо гу ћа и уни шта ва ње свих те ро ри ста је не мо гу ће 
ако се узме у об зир кон текст ко ји ге не ри ше њи хов екс тре ми зам и ци ље

18 Ibid.
19 P. C. Se der berg, 274.
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ви ко је же ле по сти ћи сво јим те ро ри стич ким так ти ка ма и мо гу са мо још 
ви ше да по ве ћа ју на шу не си гур ност.

2. Ис тра жи ва ња и ак тив но сти оба ве штај них слу жби „ко ја во де 
ка ин тер дик ци ји“. Јед на успе шна стра те ги ја про тив те ро ри зма мо ра да 
се осла ња на рад оба ве штај не слу жбе. Стра те ги ја ре а го ва ња ко ја стре
ми ци љу у об ли ку ин тер дик ци је, при род но, про из и ла зи из гле ди шта да 
на те ро ри зам тре ба ре а го ва ти као на про блем кон тро ли са ња кри ми на
ли те та. На рав но, кон тро ли са ње кри ми на ли те та по вла чи са со бом и ка
жња ва ње, али ефек тив но упра вља ње ор га ни зо ва ним кри ми на ли те том 
ста вља на гла сак на про ди ра ње у кри ми нал не мре же, пре ки да ње кри ми
нал них ак тив но сти и иден ти фи ка ци ју и хап ше ње кри ми нал них во ђа. 
За ова ко ефи ка сно кон тро ли са ње кри ми на ли те та је по треб на до бро ор
га ни зо ва на по ли тич ка гло бал на за јед ни ца, баш оно што не до ста је ка да 
су у пи та њу тран сна ци о нал ни те ро ри сти или кри ми нал ци. Им пле мен
та ци ја тих стра те ги ја на гло бал ном ни воу зах те ва озбиљ не, ве о ма де
ли кат не пре го во ре ме ђу „ши ро ко ауто ном ним др жа ва ма од ко јих сва ка 
сле ди сво ју соп стве ну до ма ћу по ли ти ку“. На су прот то ме, вој на ре ше ња 
из гле да да ну де ве ћи оп сег за уни ла те рал но де ло ва ње.

3. Ре а го ва ње и ко рек тив не ме ре ко је во де ка опо рав ку. Уко ли
ко прет ња те ро ри зма пред ста вља хро ни чан про блем за ко је је ма ло 
ве ро ват но да се мо же од вра ти ти при си лом, од ко га се ни ко не мо же 
од бра ни ти у свим осе тљи вим тач ка ма, или ко ји се мо же уки ну ти (за
бра ни ти) пре ње го ве им пле мен та ци је, он да наш од го вор на те ро ри зам 
пред ста вља  ре а го ва ње и спро во ђе ње ко рек тив них ме ра ка опо рав ку, 
стра те ги ја ко ја нас нај ди рект ни је упу ћу је на ме та фо ру ле че ња бо ле сти. 
Ка ко те ро ри стич ке ак ци је еска ли ра ју, та ко све ви ше до би ја на ва жно
сти пи та ње ка па ци те та за ре а го ва ње и спро во ђе ње ко рек тив них ме ра. 
Ин те ре сант но је да по ја ва би о те ро ри зма још ви ше на гла ша ва ва жност 
овог при сту па. За је дан на пад би о ло шким оруж јем је по треб на са мо ве
ћа кон цен тра ци ја љу ди па да на ста не пра во пу сто ше ње, јер је огро ман 
број по тен ци јал них ме та ко је се не мо гу све успе шно за шти ти ти. Та кве 
прет ње тре ба ре ша ва ти кроз ин те зив но при пре ма ње за ефек тив но ре а
го ва ње и спро во ђе ње ко рек тив них ме ра. 

4. Ком про мис и на год ба ко ји во де ко оп та ци ји. Схва та ње да те
ро ри зам пред ста вља на сил ну так ти ку ко ју ко ри сти гру па љу ди у ци
љу спро во ђе ња раз ли чи тих по ли тич ких про гра ма, во ди нас ка то ме, 
да бли же раз мо три мо по ли тич ке и дру штве не кон тек сте ко ји ути чу на 
по ја ву ове вр сте екс тре ми зма. Не мо же се ре ћи да све гру пе ко је се 
ко ри сте те ро ри стич ким так ти ка ма, у ства ри вр ло ма ло њих, по ве зу је 
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нео гра ни че ни ни хи ли стич ки циљ уни шта ва ња за пад не ци ви ли за ци
је. При зна ње да њи хо ви ци ље ви мо жда од ра жа ва ју и њи хо ве ду бо ко 
уко ре ње не по тре бе, те жње и кон флик те их не оправ да ва да по сег ну 
за те ро ри змом. Ме ђу тим, су шти на њи хо вог про гра ма и обим у ко ме 
они од ра жа ва ју, од но сно пред ста вља ју те жње ши ре по пу ла ци је, као 
и ши ри на њи хо ве ин сти ту ци о нал не по др шке, све нам то го во ри да је 
ели ми ни са ње прет ње мо жда не мо гу ће по сти ћи, а да се за то не пла ти 
од го ва ра ју ћа це на. Уме сто то га, мо жда је бо ље по ку ша ти да се укро
те так ти ке, про ме не ци ље ви про гра ма, или, у крај њем слу ча ју, да се 
по је ди не гру пе, или ис так ну те во ђе „сми ре“ и уве ду у већ утвр ђе ни 
по ре дак.20

Сам пред лог да се пре го ва ра са те ро ри сти ма би, мо жда, под 
од ре ђе ним окол но сти ма, био при хва тљив, у од ре ђе ним си ту а ци ја ма и 
нај е фи ка сни ји ме тод. Ипак, од го во ри на го ми лу пи та ња ко је про из во
ди те ро ри зам, иду у су прот ном сме ру  од кон вен ци јал не му дро сти, ка 
раз ми шља њи ма да уступ ци са мо охра бру ју те ро ри зам, и ка емо ци о
нал ном им пул су на кон пре тр пље ног те ро ри стич ког на па да. Па ипак, 
овај при ступ за слу жу је озбиљ на раз ма тра ња. „Ако мит о ефи ка сно сти 
по ја ча ва гла со ве оних ко ји за го ва ра ју си лу, мит о не е фи ка сно сти обич
но сти ша ва, или у пот пу но сти ућут ку је, гла со ве оних ко ји за го ва ра ју 
оп ци је пре го ва ра ња“.21

У том сми слу, ни јед на од ме та фо ра ко је се ко ри сте да би се ана
ли зи рао про блем те ро ри зма, уна пред не ис кљу чу је и по сре до ва ње као 
ан ти те ро ри стич ку стра те ги ју. Ин тер пре та ци је те ро ри зма ко је од ба цу ју 
по сре до ва ње у би ло ком об ли ку (нпр. оне ко је ви де те ро ри зам као ору
ђе у ру ка ма пси хо па та или бес ком про ми сних фа на ти ка), та ко ђе, по ста
вља ју озбиљ не ди ле ме о ефи ка сно сти ре пре си је без ис тре бљи ва ња. Ка
да за кљу чи мо да су на па да чи или лу ди или во ђе ни би зар ним уве ре њи
ма ( нпр. ве ру ју у спа се ње кроз са мо у би лач ке на па де) та да ре пре сив на 
си ла не ће про из ве сти оче ки ва не ефек те од вра ћа ња.22

20 Цит. пре ма: Ibid., 274275.
21 По не кад би пред сед ник Буш та ко ши ро ко ока рак те ри сао и де фи ни сао аме рич ки 

рат про тив те ро ри зма, да би нам се чи ни ло да ће мо у до глед но вре ме ми са ми се бе 
да на пад не мо, с об зи ром да се не ки од оп ту жних за те ро ри стич ке ак ци је из ве де не у 
Ју жној Аме ри ци и Ку би скри ва ју у САДу и с об зи ром да на ста вља мо са про из вод
њом на о ру жа ња за ма сов ну де струк ци ју. С дру ге стра не, по не кад би Бу шо ва ад ми
ни стра ци ја би ла уз др жа ни ја фо ку си ра ју ћи се на те ро ри стич ке гру пе ко је на па да ју 
са мо Аме ри ку (из ви ња ва мо се дру гим др жа ва ма, али оне мо ра ју са ме да ре ша ва ју 
сво је про бле ме). Ibid., 275.

22 Ibid., 278.
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Због то га се не сме од ба ци ти мо гућ ност по сре до ва ња, већ се 
са мо ја сно мо ра де фи ни са ти у ко јим слу ча је ви ма оно мо же да функ
ци о ни ше, од но сно, да дâ нај бо ље ре зул та те. Сва ка те ро ри стич ка гру
па има сво ју по ли тич ку исто ри ју и ка рак тер ко је у бит ном об ли ку ју и 
од го ва ра ју ће фор ме ре а го ва ња ре жи ма на њих. Шта ви ше, ове гру пе 
вре ме ном ме ња ју свој ка рак тер. Оне су рет ко са вр ше но ко хе зив не и 
кон стант не. Екс тре ми стич ка ре то ри ка мо же да при кри је ствар не мо
гућ но сти за њи хо ву по де лу и при ла го ђа ва ње. Ре пре си ја и по сре до ва
ње не пред ста вља ју ме ђу соб но ис кљу чи ве ан ти те ро ри стич ке так ти ке. 
При ма мљи вост шар га ре пе ко ја је ме та фо ра за пре го ва ра ње, че сто за
ви си од ни воа прет ње ре пре сив ног шта па. Ко нач но, ни ре пре си ја ни 
пре го ва ра ње не од ба цу је по тре бу за сма њи ва ње ра њи во сти (од бра не), 
огра ни ча ва ње пла ни ра них на па да (оба ве штај на слу жба) и при пре мље
ност за ван ред не си ту а ци је (опо ра вак).23

Пру жа ју ћи ши ри оквир за раз у ме ва ње, на овом ме сту су по ну
ђе на не ка пре ли ми нар на раз ми шља ња о оп штим усло ви ма и по себ ним 
фак то ри ма ко ји ути чу на ре ле вант ност ал тер на тив них ре а го ва ња. Ов де 
ће мо на зна чи ти са мо оп шти пра вац по сту па ња, ста вља ју ћи (још јед
ном) ак це нат на чи ње ни цу да не при ја тељ пред ста вља не што ви ше од 
гру пе те ро ри ста, то јест, иако те ро ри сти при бе га ва ју те ро ри зму као 
так ти ци, они та ко ђе по се ду ју и иде о ло шко уте ме ље ње, по ли тич ки про
грам и ши ро ку ба зу по др шке и сим па ти ја.24

1.Базаподршкенепријатеља. Ка зне не ме ре су мо жда нај е
фи ка сни је про тив изо ло ва них мар ги нал них гру па, али не при ја тељ ко ји 
има ши ро ку ба зу (па, ма кар и па сив не) по др шке пред ста вља дру ги про
блем. На по ри да се су зби је, или пак да се уни шти ши ро ко по др жа ва на 
гру па мо же са мо да учи ни њи хо ву ба зу још ком пакт ни јом, са из ра же
ни јим сте пе ном со ли дар но сти са још ви ше но вих при ста ли ца. На жа
лост, ре жим по чи ње да схва та да не мо же да је ели ми ни ше тек на кон 
ви ше го ди шње те шке бит ке, ка ко нам то илу стру ју слу ча је ви са Ју жном 
Афри ком и Па ле сти ном. Пред лог 1.1: Што ма ње по др шке не при ја тељ 
има, то је ве ро ват ни је да ће при сил не так ти ке би ти ефи ка сни је. Пред
лог 1.2: Ре ле вант ност пре го ва рач ких стра те ги ја се по ве ћа ва ка ко се ши
ри ба за по др шке не при ја те ља.

2.Време,просторитерористичкапретња. Ка да иза зо ви те
ро ри зма по ста ну хро нич ни, а опе ра ци је раз у ђе ни је, та да ће рат про тив 

23 Ibid., 279.
24 Ibid., 275278.
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те ро ри зма по ста ти рат без кра ја, а ме те на па да ће се бес крај но умно жа
ва ти. По тен ци јал за еска ла ци ју на си ља ра сте за јед но са „оче ки ва ном и 
нео че ки ва ном це ном“ ко ју са со бом но си упо тре ба при си ле. Ал тер на
ти ва пре жи вља ва њу у не пре кид ном рат ном ста њу, мо ра се из ра зи ти у 
на по ри ма усме ре ним ка пре го во ри ма и ком про ми су, као до пу на, мо жда 
и за ме на рат ним деј стви ма. Пред лог 2.1: Ка ко те ро ри стич ка прет ња по
ста је раз у ђе ни ја у по гле ду вре ме на и ме ста, по ве ћа ва се ре ле вант ност 
ре а го ва ња на на па де пу тем пре го во ра.

3.Раширеносттерористичкепретње. Јед на од так тич ких ди
ле ма са ко јом се су сре ће мо ка да се су о чи мо са те ро ри стич ком прет њом 
је ка ко из ба лан си ра ти зах те ве за од бра ном, уни шта ва њем, опо рав ком и 
пре го во ри ма. Те ро ри зам на па да осе тљи ве ме те, а њи хо ва ли ста је су
штин ски нео гра ни че на. По бољ ша ње од бра не про тив јед не вр сте на па
да (нпр. от ми це ави о на) мо же да пре о ри јен ти ше на па де на не ки дру гу 
ве о ма осе тљи ву ме ту и то тра је све до тле, док на па дач има спо соб ност 
и за ин те ре со ва ност да на па да.

Пред лог 3.1: Што су по тен ци јал не ме те ди фу зни је, то ве ћи на
гла сак тре ба ста ви ти на ре а го ва ње и ко рек тив не ме ре.

4. Идеолошкауверењанепријатеља. Гру пе ко је же ле то тал ну 
де струк ци ју уста но вље ног по рет ка (ни хи ли сти) или ње го ву ком плет ну 
тран сфор ма ци ју (спа си о ци) мо гу се про ти ви ти сва ком по зи ву на пре го
во ре на ко ји ре жим евен ту ал но мо же да при ста не. Брус Хоф ман на во ди 
не ке зна чај не раз ли ке из ме ђу све тов них и ре ли ги о зно за сно ва них иде о
ло ги ја. Он сма тра да су ре ли ги о зно мо ти ви са ни на па да чи ви ше скло ни 
да на сво ју бор бу гле да ју у то та ли стич ком сми слу, да на на си ље гле да ју 
као на све ти чин и да се за то мо гу од у пи ра ти про ра чу на тим од лу ка ма 
по ли ти ча ра. На су прот то ме, праг ма тич ни је те жње за со ци јал ном прав
дом, ве ћом ауто но ми јом у окви ру уста но вље них по ли тич ких за јед ни ца, 
чак и те жња за не за ви сно шћу ка да она не угро жа ва по сто ја ње др жа ве, 
ну де ве ћу шан су да се пу тем пре го во ра по стиг не ре ше ње. Екс тре ми
стич ка ре то ри ка мо же да при кри је мо гућ но сти за по сти за ње ком про ми
са. Ме ђу тим на кон ни за го ди на без у спе шне бор бе, ста во ви се ме ња ју. 

Пред лог 4.1: Искре но уте ме ље ње то та ли стич ке иде о ло ги је 
уна пред ис кљу чу ју пре го во ре и ком про мис. Пред лог 4.2.: Не ис кре
но уте ме ље не иде о ло ги је оста вља ју отво ре на вра та за праг ма тич не 
тран сфор ма ци је. Пред лог 4.3: Не до след не иде о ло ги је про мо ви шу 
дис ин те гра ци ју кроз из да ју и са бо ти ра ње. Пред лог 4.4: Иде о ло шка 
уве ре ња ко ја од ра жа ва ју кон крет не ци ље ве (на при мер, ве ћу ауто но
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ми ју, по ли тич ку уло гу, ма те ри јал ну на док на ду), ства ра ју при ли ку за 
ком про мис.

5. Карактеристикенепријатељскеорганизације: уну тра шња 
ста бил ност, кон ку рен ци ја са дру гим гру па ма, ве ли чи на гру пе и при ро
да во ђа гру па су ин тер ни фак то ри ко ји ути чу на не при ја те ља и на вр сту 
зах те ва ко ју он де фи ни ше. Ка ко гру пе по ста ју ве ће и ра зно вр сни је, њи
хо ва уну тра шња ста бил ност се сма њу је и ја вља ју се раз ли чи ти зах те ви 
у по гле ду про гра ма.

Пред лог 5.1: Све ве ће усло жа ва ње не при ја тељ ске ор га ни за ци је 
кре и ра мо гућ ност да ре жим пу тем пре го ва ра ути че да се она на кра ју 
или тран сфор ми ше или рас пад не.

Та ко ђе, на гра ђу ју ћи не на сил на сред ства за по сти за ње ци ље ва 
не при ја те ља, ре жим га мо же охра бри ти да у пот пу но сти на пу сти те ро
ри зам.

Пред лог 5.2: Опа да ње ва жно сти те ро ри стич ких так ти ка у све
у куп ној стра те ги ји не при ја те ља, ства ра мо гућ ност да се он тран сфор
ми ше. По ли тич ки са др жај пре го во ра: Сва ки ре жим ко ји раз ми шља о 
пре го во ри ма мо ра да прет ход но из ра чу на ствар ну  ди рект ну це ну ком
про ми са и на кнад ни ри зик  да пре го во ри мо гу де ло ва ти охра бру ју ће 
на дру ге гру пе на те ро ри зам. Он, та ко ђе, мо ра да раз мо три ка ко ће на 
уступ ке ре а го ва ти ши ра ба за по др шке. 

Пред лог 6.1: Што је ве ћи усту пак ко ји се ну ди од стра не ре жи
ма, то ће иза зва ти ве ћи уну тра шњи по ли тич ки от пор. 

Исто та ко, „уме ре ни еле мен ти“ ме ђу те ро ри сти ма су о ча ва ју се са 
истим ри зи ци ма у од но су на ра ди кал ни је еле мен те у њи хо вој ко а ли ци ји.

Пред лог 6.2: Пре го ва рач ке стра те ги је ко је охра бру ју тран сфор
ма ци ју или рас пад уме ре ни јих еле ме на та те ро ри стич ких по кре та има
ју тен ден ци ју да по ве ћа ва ју на си ље од стра не пре о ста лих ра ди кал них 
еле ме на та.

Ка ко смо већ на го ве сти ли, још је дан, су штин ски фак тор је од 
из у зет ног зна ча ја, а то је  оквирзапреговарање. По ред по ли тич ког и 
кул тур ног окви ра, на успе шност пре го во ра ути че и сце на рио ти па: пр
во при мир је па раз го во ри, или при мир је по чи ње кад поч ну пре го во ри, 
па све до пр во уступ ци, па при мир је. Тре ћа ди ску та бил на област би се 
ти ца ла де фи ни са ња днев ног ре да за пре го во ре.

Пред лог 6.3: Оче куј те да пре го во ри бу ду те шки и фру стри ра ју
ћи, јер те ро ри сти же ле да про ши ре ли сту ко ја је пред мет пре го во ра, а 
ре жим же ли да је су зи.
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Не ма сум ње, да нов од го вор на ову вр сту иза зо ва пред ста вља  
контраефекат. Кон тра е фе кат је од по себ не ва жно сти. На исти на чин на 
ко ји се ре во лу ци о нар не сна ге на да ју да ће при ме на ре пре си је од стра не 
вла де по ве ћа ти по др шку за њи хо ве ци ље ве, исто та ко те ро ри стич ки на па
ди ути чу да се јав ност со ли да ри ше у свом ан та го ни зму про тив те ро ри ста, 
што да ље во ди у прав цу под ри ва ња кре ди би ли те та њи хо вих ци ље ва. У 
де мо крат ским зе мља ма, где сви по је дин ци има ју јед на ке и ши ро ке мо
гућ но сти за за до во ља ва ње прав де, сва ки јав ни те ро ри стич ки акт ће има ти 
ефе кат кон траудар ца. На пр. те ро ри стич ке кам па ње у Не мач кој, Ита ли ји, 
Фран цу ској, Шпа ни ји и Се вер ној Ир ској су пра ће не по ве ћа њем оп ште 
по др шке за уво ђе њем стро жих про тив ме ра од стра не др жа ве. По др шка 
те ро ри стич ким ци ље ви ма је оста ла да жи ви са мо ме ђу ма њим гру па ма, 
ка то лич ким ма њи на ма у Ир ској и ми ли тант ним Ба скиј сци ма у Шпа ни ји.25

4.Закључак
Ста ње у по гле ду на уч ног по зна ва ња фе но ме на те ро ри зма је 

при лич но де при ми ра ју ће. Очи глед но је да су раз ли чи те про це не, по

25 Ова ана ли за има им пли ка ци је на бу дућ ност ме ђу на род ног те ро ри зма оне вр сте 
ко ју је Ал Ка и да упо тре би ла про тив САДа чи ја је кам па ња за по че ла 1993. бом бар
до ва њем Свет ског тр го вин ског цен тра, да кле знат но пре до га ђа ја од 11.09.2001. Ме
ђу на род не те ро ри стич ке кам па ње зах те ва ју по др шку ба зе ши ром све та. Ал Ка и ди су 
по треб не ислам ске за јед ни це ко је де ле ње не фун да мен та ли стич ке ви зи је да би обез
бе ди ла ре гру те и но вац, као и вла де ко је их гле да ју са сим па ти ја ма ко је би им обез бе
ди ле скро ви ште и ло ги стич ку по др шку. До ста му сли ман ског и арап ског све та је еми
гри ра ло на за пад бе же ћи од си ро ма штва, не то ле ран ци је, по ли тич ке не ста бил но сти и 
ре пре си ја у сво јим зе мља ма. Са мо ма њи део но ви јег та ла са ових еми гра на та има сим
па ти је за ове гру пе, док их оста ли од ба цу ју. Они сва ка ко мо гу фи нан сиј ски и по ли
тич ки да по др же па ле стин ски на ци о на ли зам, али не и ислам ске на па де на САД. На
про тив, они се пла ше тих на па да јер ан ти за пад њач ке кам па ње и на си ља у име исла ма 
пред ста вља ју прет њу њи хо вом соп стве ном ста ту су у за пад ним дру штви ма. Ислам ски 
ми ли тант ни те ро ри сти су мо гли са мо не ко ли ко ме се ци да се скри ва ју у ислам ским 
за јед ни ца ма у за пад ним зе мља ма, као што је то био слу чај са Ал Ка и ди ним от ми ча
ри ма ави о на ко ји су се скри ва ли у Не мач кој и САДу. Али не и за ду же вре ме. Што се 
ти че ри зи ка од на па да те ро ри ста из пре ко о ке ан ских зе ма ља, он још увек по сто ји, али 
је знат но сма њен. Нај ра њи ви ју ме ту бу ду ћих на па да чи не они ко ји су нај бли жи те ро
ри стич ким ба за ма по др шке  те ро ри сти ће на па сти оне не при ја те ље ко ји су им пр ви 
при ру ци. Ово укљу чу је аме рич ке ци ви ле и вој не слу жбе ни ке у зе мља ма као што су 
Са у диј ска Ара би ја, Па ки стан и Ин до не зи ја, као и вла де и зва нич ни ке ислам ских зе
ма ља за ко је се сма тра да по др жа ва ју за пад. Крат ко роч на стра те ги ја ста вља ак це нат 
на без бед но сне ме ре и ја ча ње оба ве штај не слу жбе о овим ре ги о ни ма. Нај бо ља ду го
роч на стра те ги ја се од но си на упо тре бу раз вој них и об ра зов них стра те ги ја да би се 
спре чи ла ко руп ци ја и отво ри ле ал тер на ти ве за бу ду ће ге не ра ци је у нај и зо ло ва ни јим 
и нај си ро ма шни јим де ло ви ма ислам ског све та. Вид. о то ме оп шир ни је: D. Held, 253.
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је ди нач ни ути сци, ми шље ња и шпе ку ла ци је крај ње „сум њив“ основ 
за од ре ђи ва ње пра вог ме ста и уло ге овог нај о па сни јег об ли ка људ ског 
по на ша ња у са вре ме ном дру штву. Сле де ћи ову  по ли тич ку ди мен зи ју 
про бле ма, због од су ства на уч но за сно ва них ин ди ка то ра о ствар ном ста
њу, оби му и струк ту ри ове вр сте кри ми на ли те та, опа сност ко ја до ла зи 
од ње га се че сто или пре це њу је или ба га те ли зу је. И то је чи ње ни ца, ко
ја се по ка зу је већ на са мом по чет ку ин тер пре ти ра ња про бле ма. Све до 
11. сеп тем бра, све до да на ка да је Аме ри ка  „не до дир љи ва ве ле си ла“ 
уз др ма на нај ве ћим те ро ри стич ким на па дом у исто ри ји, на па дом чи ја је 
же сти на про же ла чо ве чан ство стреп њом да смо на пра гу те ро ри стич ке 
апо ка лип се два де сет пр вог ве ка. По сле све га, си гур но је да се ра зни 
„зве зда ни про јек ти“ рас па да ју пред овим ира ци о нал ним, ма да са свим 
ре ал ним злом те ро ри зма, до вољ но сна жним и до вољ но ор га ни зо ва ним 
да об ли ку је пра вац и тем по „раз во ја“ на по зор ни ци свет ских гу бит ни
ка. Да по но ви мо  не ма ни нај ја че, ни нај бо га ти је, ни нај моћ ни је зе мље 
ко ја мо же оста ти изо ло ва на у те ро ри стич ким ак ци ја ма. Не ма не до дир
љи вих. 



РЕЛИГИЈА – ПОЛИТИКА – ПРАВО

664

DraganaPetrović,PhD
In sti tu te of Com pa ra ti ve Law, Bel gra de

DISCREPANCIESABOUTSENSE
ANDESSENCEOFTERRORISM

-Political,moralandreligiousaspect-

Summary
This part of the textwill be finishedwith the following commen

tary: in thebackgroundof thisphenomenon i.e. under its„surface“and
inoppositiontoit,arehiddenstormysocialandpoliticalcurrents,drastic
turningpointsinthem,differenttraditions,religiousreasons,differentcul
tures,...Thosewhoundertaketerroristactstendtoshapetheworldintheir
ownmould,tooversteptheexistingsystem,theywanttochangethe„code
ofhistory“.Theydonothavefixedlimitsinviolence.Aboveall,theydonot
havelimitsinkillinginnocentpeople.Killingoftheinnocentisanimportant
dimensionoftheirdistortedbeing.Itisjustanormalformoflifeforthem.
Unfortunately,bymutualstimulationoftheunimaginedtechnicaldevelop
mentandprogressofcivilization,andbyitsmutualeliminationatthesame
time,inawiderangeofitsrisesandfalls,thisutterlydeviantformofhuman
behaviour,withallitsfeatures,undergoesatrueexplosion.Truly,itishard
tomeasuretherealdimensionofthisproblem.

However,onefactdominatesallothersasaninevitableconclusion:
Terrorismis,aswehavealreadypointedout,aphenomenonwhichaffects
allcountriesintheworld.Becauseofthat,theymustrealizethatthefight
againstterrorismistheirmutualpriority.Theprocessofstabilizationand
coordinationcandefeatthegreatestevilofmodernage.Infact,thedeve
lopmentofanallencompassingantiterroriststrategy,withmaximumeffort
onnationallevel(bysupportingthisobjectivebylegislativeframeworkin
accordancewithinternationalstandards)canproducetangibleresults.Af
terall,inthelastfewyears,theinternationalcommunitymovesinthatdi
rection.

Keywords:fe ar and de struc tion, ter ror and mo ve ment or po li ti cal 
di rec tion, et hnic and re li gi o us ex tre mism, ide o lo gi cally mo ti va ted ter ro rism.




