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Anotace:
Základní charakteristiky a rysy terorismu. Globální terorismus jako nejnaléhavější 

hrozba lidstva. Možnosti boje proti terorismu, politické působení na základnu soudo-
bého globálního terorismu. Konikt mezi Západem a islámským světem, jeho možné 
řešení. Cíl politického působení na základnu terorismu na počátku 21. století a jeho 
mechanismy.

¬¬¬

1. Všeobecně přijímané i diskutované charakteristiky 
terorismu
V příspěvku je východiskem několik základních tezí, které můžeme pracovně roz-

dělit do dvou základních skupin. Především jde o teze, které jsou v  celém civilizova-
ném světě všeobecně přijímané, o nichž téměř nikdo nepochybuje. Můžeme je seřadit 
v následujícím pořadí: Globální terorismus představuje jednu z nejnaléhavějších bezpeč-
nostních hrozeb na poč. 21. století.1 Dále panuje shoda, že terorismem je jakýkoli nedis-
kriminovaný útok na bezbranné civilní obyvatelstvo uskutečněný v době míru.2 Jako 
základní rys terorismu se všeobecně uznává také šíření strachu a paniky v zasažené spo-
lečnosti, protože to je ideální prostředí pro předkládání a případně i stupňování vyděrač-
ských požadavků. V neposlední řadě nejsou pochyby ani o tom, že terorismus uplatňuje 
nepřímou strategii, že je bojem slabého proti silnému.

Všeobecná shoda panuje také v názoru, že líhní terorismu jsou země a oblasti 
s těžkou ekonomickou a politickou situací. Znovu to připomněla tzv. skupina šestnácti 
moudrých generálního tajemníka OSN, která ve svém závěrečném dokumentu zdůraz-
nila, že se „terorismu zvlášť dobře daří v prostředí vyznačujícím se beznadějí, poní-
žením, chudobou, politickým útlakem, extremismem, nedodržováním lidských práv, 
probíhajícími regionálními konikty a zahraniční okupací.“3

Ve druhé skupině se již setkáváme s charakteristikami, které nejsou všeobecně při-
jímány a o kterých se vedou diskuse. První z nich se dotýká hodnocení příčin a motivů 
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dnešního terorismu – stále se, a to dost výrazně, různí názory na otázku, do jaké míry se 
o důsledek ekonomické, sociální a politické bídy muslimského světa a z nich pramení-
cích pocitů ponížení a ukřivdění. Dále se diskutuje o tom, zda a za jakých okolností lze 
za terorismus označovat útoky na ozbrojené síly. A konečně třetí spor, a to velmi vážný 
a zcela zásadní, se týká otázky, jak této naléhavé hrozbě čelit. Na jedné straně stojí názor, 
že na nepřímou strategii nelze dávat jinou než nepřímou odpověď, na druhé pak nejen 
názor, ale strategie vojenského boje proti terorismu. Z toho pak vychází rozsáhlá diskuze 
na téma, v jakém rozsahu může být účinná vojenská odpověď na akce teroristických 
sítí. 

2.  Základní charakteristika globálního terorismu jako jedné 
z nejnaléhavějších hrozeb dnešního světa
Ze skutečnosti, že současný terorismus se stal problémem i hrozbou globálního 

charakteru vyplývá, že je nezbytné hledat i odpověď globálního rozměru, tedy glo-
bálně přijatelnou dlouhodobou strategii boje proti globálnímu terorismu. Naléhavost 
tohoto úkolu je přímo úměrná závažnosti hrozby globálního terorismu, která se odvíjí od 
několika základních skutečností. První z nich jsou cíle teroristických úderů: dosavadní 
bilance ukazuje, že jde zejména o průmysl a infrastrukturu, o administrativu a politické 
činitele a že zdaleka největší a nebolestivější jsou ztráty na životech bezbranného civil-
ního obyvatelstva – právě tato skupina je hrozbě globálního terorismu nejvíce vysta-
vena. 

Druhou závažnou skutečností současného terorismu je charakteristika jeho úderů. 
Při nich se nedodržují žádná pravidla hry, neberou se vůbec žádné ohledy. Útočí se 
výlučně na civilní obyvatelstvo, a to s cílem způsobovat co největší škody, ztráty a co 
nejvyšší oběti na životech. Je to strategie „mass-casualty attacks“4, která usiluje o co 
nejvyšší smrtonosnost (lethality rathing) svých úderů. 

Se snahou o co nejvyšší počty zabitých těsně souvisí i třetí skutečnost, a to záměry 
teroristů, které mají dvě základní roviny. V psychologické rovině teroristé usilují o co 
nejzávažnější psychologické dopady na obyvatelstvo, na jeho smýšlení, aby mohli 
zlomit nebo alespoň narušit jeho vůli k odporu. Druhou rovinu tvoří politické cíle,  mezi 
nimiž na nejvyšším místě stojí cíl „vyčistit“ islámský svět od USA a odpadlických 
režimů (apostate regimes), které jsou jeho strategickými spojenci. 

Za odpadlické jsou považovány autoritářské režimy, které do USA dodávají strate-
gické suroviny, zejména pak ropu (Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt) 
a jako protihodnotu odebírají vojenskou produkci USA (všechny výše jmenované státy) 
nebo dostávají výraznou nanční pomoc (Egypt s roční pomocí ve výši 5 mld. USD). 
Společným rysem těchto režimů je zkorumpovanost vládnoucí dynastií či politických 
elit a posilování konservativismu a autoritativních metod vládnutí, což se projevuje ve 
všech výše zmiňovaných arabských státech a zároveň s tím v nearabském Pákistánu.
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Souhrnné dopady těchto skutečností jsou velmi tvrdé. Gilles Andréani5 upozor-
ňuje na Bin Ládinova tvrzení, že se muslimský svět stal předmětem agrese ze strany 
svých nepřátel. Z toho je vyvozen i hlavní cíl al-Kajdá: „osvobodit Střední východ od 
svatokrádežné přítomnosti Západu a obnovit kalifát“.6 V rámci takto stanoveného hlav-
ního cíle mají globální teroristé vytypované tři skupiny nepřátel, proti kterým chtějí 
bojovat. Na nejvyšším stupni stojí tzv. far ennemy, kterým jsou USA. Nedávné výzkumy 
veřejného mínění ukázaly, že v islámském světě výrazně vzrostly nepříznivé názory na 
USA – pohybují se od 45 % dotázaných (Turecko) přes 50 % (Pákistán) až po 70 % (Jor-
dánsko).7 

Za nimi následují tzv. near ennemies, tedy Saúdská Arábie, Egypt, Pákistán, Kuvajt, 
Emiráty. A konečně třetím cílem jsou tzv. intermediaire ennemies, tedy ty státy, které 
budou vstupovat do coalitions of willings a budou se podílet na vojenských zásazích 
naplánovaných v USA a vedených jejich generály. Do kategorie tzv. přechodných nepřá-
tel se tedy může dostat i ČR nebo SR, pokud její nejvyšší političtí činitelé v budoucnosti 
rozhodnou o účasti na akcích typu Irácká svoboda – ve výhledu nejbližších měsíců či 
let nelze vyloučit operace typu Íránská svoboda nebo Syrská svoboda. Aktivní účast na 
takových akcích znamená riziko ve dvou směrech. Prvním je zabíjení vyslaných vojáků, 
druhým pak zákeřné teroristické útoky typu Madrid 11. 3. 2003. Právě toto varovné 
memento je nutné brát v úvahu.

3.  Možnosti boje proti terorismu 
V přístupu k naléhavé hrozbě globálního terorismu se doposud vyhranily dva 

základní přístupy, z nichž každý má své nesporné přednosti, ale také větší či menší 
úskalí. Prvním přístupem je válka proti terorismu. Druhým je boj proti této naléhavě 
bezpečnostní hrozbě.

3.1  Válka proti globálnímu terorismu 
Tento přístup prosazuje především Bushova administrativa. Klade důraz na vojen-

ské nástroje a metody boje, díky nimž lze velmi rychle a účinně ničit armády diktátor-
ských států a v návaznosti na ně pak tyto režimy bez problémů svrhávat. 

Přístup Bushovy administrativy má několik silných stránek. Jsou to především 
vojenské schopnosti armády USA, které mají nejmodernější armádu světa. Je suverénně 
nejdále při dokonalém uplatňování nových technologií ve vojenství. Vyniká schopností 
zasazovat na velkou vzdálenost přesné a zničující údery, po kterých se nepřátelská 
vojska hroutí ještě dříve, než vůbec uvidí svého protivníka. Výrazně se to projevilo při 
operaci Irácká svoboda – již v den jejího zahájení ministr obrany USA vyhlásil, že údery 
budou mít „sílu a rozsah, jaké nebyly nikdy předtím k vidění“8. Díky této schopnosti 
mohou USA může uskutečňovat koncepci preemptive wars a regime change policy. 

Doktrinální platformu války proti terorismu v USA tvoří Národní bezpečnostní 
strategie (NSS – The National Security Strategy ze září 2002). V devíti kapitolách 
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vymezuje základní strategické zájmy USA na poč. 21. století. Jsou jimi: stanovení místa 
a cílů USA v současném světě, zdůraznění základních hodnot, důraz na alianční postup 
proti hrozbě terorismu, zájem o řešení nejpalčivějších regionálních koniktů, odhodlání 
zabránit nepřátelům, aby se zmocnili ZHN, a ohrožovali tak USA nebo jejich spojence, 
ochrana a rozvoj otevřených trhů a volného obchodu, rozšiřování sféry otevřených 
demokratických společností, rozvoj spolupráce s ostatními centry světové moci, trans-
formace bezpečnostních institucí USA.

NSS je dokumentem přelomového charakteru, a to ze tří základních důvodů:
a)  Klade rozhodující důraz na preempci pojímanou jako nový přístup USA k bez-

pečnostním hrozbám současného světa. Preempce má být uplatňována ve dvou 
hlavních situacích:
–  když už nelze uplatňovat odstrašování, protože by nefungovalo. Cílem preemp-

tivních úderů by byly buďto nestátní organizace, nebo tzv. darebácké státy, 
které logiku odstrašování prostě nepřijímají,

–  bezpečnostní hrozby spojené s případným použitím ZHN jsou velmi vážné 
a naléhavé a obsahují potenciál škod nedozírných rozměrů.

b)  Ve srovnání s předcházejícími dokumenty přikládá nesporně menší význam multi-
laterálním přístupům při dosahování amerických cílů v oblasti bezpečnosti.

c)  Vyhlašuje za cíl USA udržet stávající vojenskou převahu nad zbytkem světa, a to 
na neomezeně dlouhou dobu.

Významným pilířem amerického pojetí války proti terorismu (the war on terror) 
je rekongurace sítě americké vojenské přítomnosti ve světě v rámci strategie nazvané 
Global Posture Review9. Na jedné straně se bude snižovat počet vojenských základen 
USA ve světě, ale na druhé straně se bude zvyšovat schopnost amerických jednotek 
k rychlému nasazení kdekoli ve světě tak, aby jednotka o síle brigády mohla být nasa-
zena na kterékoli místo světa do 4 dnů a jednotka v síle divize během pěti dnů. Válka 
proti terorismu se tak stává součástí celkové americké strategie vyjádřené vzorcem 
1-4-2-1. To znamená plná připravenost k obraně území USA, schopnost zasáhnout ve 
kterémkoli ze čtyř „kritických regionů“ (Evropa, severovýchodní Asie, východní Asie 
a Střední východ), čelit naráz dvěma agresím kdekoli ve světě a dosáhnout rozhodují-
cího vítězství včetně změny režimu a následné vojenské okupace.

Poslední vývoj však ukázal, že tato strategie má nejen silné, ale také slabé stránky. 
První z nich je dána tím, že je to přímá, ke všemu vojenská odpověď na nepřímou stra-
tegii. Válečné řešení znamená boj proti konkrétnímu státu či koalici. Ale terorismus se 
neztotožňuje s žádným státem ani s koalicí. Pro jeho charakteristiku se nejčastěji pou-
žívá metafora, že je rychle se stěhujícím mrakem či mlhovinou a že nerespektuje žádné 
hranice.

Další slabina tohoto přístupu se projevuje tím, že vyvolává další negativní odpo-
vědi: „na vojenskou ránu obdrženou na jednom místě odpovídá globální terorismus 
zákeřnými útoky někde zcela jinde – modelovým příkladem takové kruté a bezohledné 
odpovědi byl Madrid 11. 3. 2003. Krutá irácká zkušenost ukázala, že každý represivní 
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zásah je vodou na mlýn teroristů, protože jim pomáhá držet pozici obětí globalizace 
a na jejím základě pak dále rozšiřovat základnu svých stoupenců a podporovatelů. Válka 
v Iráku pohlavárům al-Kajdá nabídla nové zdůvodnění jejich boje (Američany vedená 
okupace země, jež se nachází v samém srdci arabského světa), útočiště (vytvořilo se díky 
naprostém poválečnému nepořádku v zemi) a také vyhledávané cvičiště.“ 10 

Válka v Iráku má tedy velmi kontroverzní bilanci. Na jedné straně byla doko-
nale naplánována, řízena i provedena. Na druhé straně je ale oprávněně považována za 
strategickou chybu, protože otevřela tzv. druhou frontu boje s globálním terorismem.11 
Vojenský úder na Irák jakožto vybranou zemi má za následek, že se do ní stahují násil-
níci a extremisté z jiných zemí daného civilizačního okruhu – v současnosti se jedná 
o islamisty. A Lawrence Freedman varuje, že al-Kajdá by v krajním případě mohla roz-
poutat gerilovou válku na celosvětové úrovni.12 

3.2  Boj proti GT 
Tento přístup je zakotven v bezpečnostní strategii EU, kloní se k němu i tzv. 

americká intelektuálská levice a další. Tento přístup se naopak zaměřuje na postižení 
základních kořenů a příčin soudobého GT a na preventivní strategii. Ta sice neznamená 
kategorické vyloučení vojenských zásahů, ale považuje je až za nejzazší možné řešení, 
které by mělo nastávat teprve po vyčerpání všech nevojenských možností a opatření.

Také tento přístup má své slabé stránky. I pro něj je nevýhodou neurčitost součas-
ného GT, jeho charakter nestálého, věčně se pohybujícího mraku či mlhoviny. Ani tento 
přístup nepřináší okamžitá řešení, vyžaduje delší čas a velké investice, a to jak při hle-
dání kořenů současného GT, tak i při hledání preventivních nevojenských řešení.

Zároveň s tím má přístup EU i svoje silné stránky. Jeho klady se odvíjejí od sku-
tečnosti, že není přímou odpovědí na nepřímou strategii. Navíc je méně kontroverzní, 
nevede k takové radikalizaci a koncentraci násilníků a extremistů na jednom místě jako 
vojenské akce. Navíc se neomezuje na pouhé následky a vnější projevy GT, jde po 
jeho kořenech a základních příčinách, zaměřuje se na hledání dlouhodobých východisek 
a řešení. Ke kladům patří i to, že se neomezuje na údery proti vrcholu pyramidy, ale 
směřuje na základnu této pyramidy, bez které by vůdcové a aktivní kádry byli téměř 
bezmocní.

4.  Politické působení na základnu soudobého GT

4.1  Význam základny v pyramidové struktuře soudobého globálního terorismu
Současný globální terorismus bývá znázorňován jako pyramida,13 na jejímž vrcholu 

stojí málo početná skupina nejvyšších vůdců, kteří rozhodují o dlouhodobé strategii, 
cílech a úderech. Tito jsou velmi těžko zjistitelní a postižitelní. Druhou vrstvu stojící 
těsně pod nimi tvoří tzv. aktivní kádry, jimž jsou vyhrazeny speciální činnosti: získá-
vání poznatků, příprava výbušných směsí, komunikace. Tato skupina je již snadněji 
postižitelná, ale zároveň je i snadno nahraditelná nově získanými specialisty. Obě vrcho-
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lové vrstvy jsou bez problémů nahraditelné. Nasvědčuje tomu skutečnost, že teroristické 
pokračují i potom, co v Afghánistánu a v Iráku „byly zabity tři čtvrtiny nejvyšších čini-
telů al-Kajdá… invaze do Iráku vydláždila cestu k nástupu nových radikálních sunit-
ských Iráčanů, kteří sdílejí ideologii al-Kajdá.“14 

Naproti tomu další dvě skupiny jsou nenahraditelné a nepostradatelné. První 
z nich tvoří aktivní podporovatelé (active supporters), kteří jsou početnější a poskytují 
rozsáhlé služby, bez kterých by vyšší dvě skupiny byly zcela bezmocné a nevýkonné: 
dodávají důležité informace a varování, doručují zbraně či nálože, zajišťují přepravu, 
poskytují byty a útočiště. A zcela nejpočetnější a nejnenahraditelnější je základna tzv. 
pasivních podporovatelů (passive supporters), kteří pomáhají šířit myšlenky organizací 
globálního terorismu, získávají podporu široké veřejnosti, poskytují peníze, dávají typy 
na pro nábor nových členů do teroristických organizací. 

Příslušníci třetí a čtvrté vrstvy oné pomyslné pyramidy současného globálního 
terorismu jsou někdy nazýváni jako okrajoví potenciální podpůrci (peripheral support 
players)15. Mohou být aktivováni, kdykoli bude potřeba, zejména pak po té, co budou 
zabiti nebo pozatýkáni ti, kdo druhou a třetí vrstvu, tedy aktivní kádry a aktivní podpo-
rovatelé.

4.2  Současný stav základny GT
Základna je silně rozjitřena pocity křivdy, nespravedlnosti a ponížení islámského 

světa. Tuto rozjitřenost můžeme hodnotit konkrétní projev toho, před čím již v polovině 
90. let varoval Samuel Huntington. V případě Iráku se totiž nedodrželo ani jedno ze tří 
základních závěrečných doporučení. Vojenská intervence do Iráku znamenala naprosté 
nedodržení zásady zdrženlivosti, podle které by se ústřední státy měly vystříhat inter-
vencí v koniktech jiných civilizací. Stejně tak se nedodržela zásada společného zpro-
středkování, podle níž by ústřední státy měly spolu navzájem vyjednávat, aby vyřešily 
nebo zastavily válečné konikty na civilizačních hranicích mezi státy nebo skupinami 
z jiných civilizací. USA nevyjednávaly ani se svými spojenci, zakládajícími členy 
NATO. A nakonec se nedbalo ani na zásadu spřízněnosti – lidé ve všech civilizacích by 
měli hledat a rozšiřovat právě ty hodnoty, instituce a zvyky, které mají společné s národy 
ostatních civilizací. Do Iráku se šlo bez ohledu na nějaké společné hodnoty, zájmy a způ-
soby jejich prosazování.

4.3  Charakter současného koniktu mezi Západem a islámským světem
Současný konikt mezi Západem a islámským světem je velmi vážný a vyhrocený 

a to se projevuje ve dvou hlavních směrech, v politickém a ve vojenském. 

Politický rozměr tohoto koniktu
Souhrnný důsledek je velmi neblahý a zneklidňující: nárůst antiamerikanismu 

a protizápadního cítění v celém islámském světě a zejména pak na BSV.16 Na USA se 
nahlíží jako na kořistnickou mocnost (predatory power), jejímž cílem bylo jednak poní-
žit muslimy a zároveň s tím se zmocnit jejich podzemního bohatství.17 Po válce v Iráku 
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je Amerika nenáviděna v arabském světě, ztratila velkou část důvěry svých spojenců 
a zbytku světa.18 Všechny tyto skutečnosti neobyčejně usnadňují nábor do teroristických 
organizací a trvale rozšiřují a stabilizují základní dvě úrovně globálního terorismus, tedy 
pasivní a základní podporovatele. 

Negativní dopady dnešního napětí mezi Západem a islámským světem se projevují 
ve dvou hlavních směrech:

a)  v islámském světě, kde se vytvořila nová „hlavní fronta“ v Iráku, kde se uplatňuje 
kombinace dvou základních metod boje: gerilová (asymetrická) válka a teroristické 
údery. Do gerilové války se zapojují násilníci z celého islámského světa, Irák se pro 
ně stal doslova kultovním místem, které jim dává možnost získat vysokou prestiž. 
V této válce se neberou žádné ohledy, nedodržují se žádná pravidla hry, tyto války 
jsou zbaveny i těch posledních zbytků rytířskosti. Na gerilu navazují teroristické 
údery v samotném Iráku, jež míří na všechny „kolaboranty“ se Západem, včetně 
těch, kdo pracují pro OSN nebo dokonce pro MČK,

b)  v celosvětovém měřítku – velmi závažné jsou teroristické údery v zemích, které 
se podílejí na operaci Irácká svoboda. Jejich nejdramatičtějším symbolem se stal 
Madrid 11. 3. 2003. Velmi znepokojivé rysy má také postupující propojování glo-
bálního terorismu s regionálním či lokálním terorismem, zejména pak s čečenským 
(Beslan) a palestinským. 

Vojenský rozměr koniktu mezi Západem a islámským světem
Špičky pyramidy soudobého GT budou pozorně sledovat napětí v každém regi-

onu, ve kterém se budou angažovat USA a jejich spojenci ve snaze zásadním způsobem 
ovlivnit tamní politické poměry. Nejvyšší vůdcové této pyramidové struktury se budou 
snažit využívat tohoto napětí k vyprovokování ozbrojených koniktů, ve kterých by 
mohli zabíjet a mrzačit co nejvíce Američanů a jejich spojenců.

Militarizace boje proti terorismu tedy může vést k tomu, že Západ a zejména pak 
USA budou zatahovány do stále nových a nových válek nízké intenzity, ale závažného 
dopadu na veřejné mínění v islámském světě. Mohou se tak ocitnout tváří v tvář hrozbě 
jakési permanentní asymetrické války. Po Afghánistánu přišel Irák, ale po něm může 
následovat další konikt v jiné zemi islámského světa. Vojáci USA ani jejich spojenců, 
zejména pak Evropané, však nejsou na takového asymetrické války připraveni. Budou 
mít lepší výzbroj a výstroj, ale nebudou mít tak silnou motivaci jako islámští radikálové, 
nebudou v zemích zásahu mít tak spolehlivé zázemí.

V případě nadměrného důrazu na vojenské způsoby proti globálního terorismu 
může docházet k internacionalizaci boje radikálních islamistů. Okupační vojska budou 
ideálním terčem, na němž si džihádističtí žoldnéři z celého islámského světa mohou 
vybít svoji zlost a nenávist vůči „americkému imperialismu“, který jim vnucuje své hod-
noty a politické zřízení. Do koniktních států se mohou stahovat všichni islamisté, kteří 
chtějí patřit do tzv. avantgardy boje proti zřízení světovému systému nastolenému ame-
rickou hypervelmocí a jejími spojenci.
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Hlavní metodou asymetrické války v islámském světě jsou válečné lsti, nástrahy, 
léčky, klamné pohyby vojsk, napadání ze zálohy, zákeřné přepady. Jsou to akce, kterými 
se ozbrojení povstalci vyhýbají přímým střetům, ale zároveň s tím jejich prostřednictvím 
dokáží účinně klamat americké vojáky, způsobovat jim ztráty na životech i na technice 
a tím jim pobyt v iráckém prostředí stále více zošklivovat. Této hrozbě jsou trvale vysta-
veni nejen američtí vojáci, ale také vojáci těch zemí, které jdou, na základě politických 
rozhodnutí, po jejich boku.

5.  Zaměření politického působení na základnu globálního 
terorismu na poč. 21. století
Nakolik je základna klíčovou a nenahraditelnou součástí pyramidy současného glo-

bálního terorismu, je nezbytné ujasnit si, jak na ni v nastávajícím období působit. Jde 
především o dva okruhy: cíl působení a jeho mechanismus ve třech hlavních rovinách.

5.1  Cíl působení 
Hlavním cílem je přesvědčit co nejširší vrstvy muslimů, že dlouhodobý boj proti 

globálnímu terorismu není žádnou protiislámskou kampaní. Jde naopak o působení 
zaměřené výlučně proti těm silám, které zneužívají politického, ekonomické, sociálního 
a morálního strádání v islámském světě. Potom, co se stalo v Iráku však bude velmi 
obtížné přesvědčit islámský svět, že Západ neusiluje o to, aby mu vnucoval svůj styl 
života, své normy a hodnoty, svoje politické zřízení, svůj dominantní jazyk a kulturní 
normy.

5.2  Mechanismus působení
Při působení na základnu nelze očekávat rychlé, nebo dokonce okamžité výsledky. 

Naopak, půjde o dlouhodobou záležitost zahrnující léta, ne-li desetiletí. Toto působení 
se bude muset zaměřit do tří hlavních rovin: ideové, ekonomicko-sociální a politické. 

Ideová rovina
Základem by mělo být působení vycházející z jasně vymezených a všeobecně, 

celosvětově přijatelných norem a hodnot, které jsou v jasném rozporu s terorismem. 
Šlo by vlastně o jakési „norms-based deterrence“.19 Cílem takto zaměřeného působení 
je přivést muslimy k poznatku, že terorismus může být nanejvýš jednorázovým aktem 
pomsty, ale není dobrou cestou pro zlepšení jejich každodenního života, ani pro vyřešení 
dlouhodobě se hromadících problémů. Jde tedy šlo o zavedení takových principů a pra-
videl hry, jež by terorismus jako metodu prosazování požadavků a zájmů muslimského 
světa vytěsňovaly stále více na okraj.

Ekonomická a sociální rovina
Velké úsilí se musí zaměřit především na zlepšení podmínek každodenního života 

v zemích islámského světa. Na prvním místě pak stojí naplnění závazku, že nejvyspě-
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lejší státy světa by měly na rozvojovou pomoc každoročně věnovat 0,7 % svého HDP. 
Tato rovina je naprosto nezastupitelná a nesmírně významná: na jedné straně plnění 
tohoto závazku jsou skandinávské země, které dokonce překračují stanovenou hodnotu 
(od 0,8 až po 0,9 % HDP), na druhé pak USA  jakožto nejbohatší, ale také nejlakotnější 
stát světa (0,14 % HDP). Jeffrey Sachs výstižně hovoří o jiném gapu,20 totiž o propast-
ném rozdílu mezi tím, co by USA mohly poskytovat a tím, co ve skutečnosti dávají. Na 
rozvojovou pomoc dávají 30 krát méně než na vojenské účely (15 ku 450 mld USD). Jde 
tedy o to, aby se pomoc poskytovala preventivně, ne až někde dojde k výbuchu. 

Nedokladným úkolem je postupné dosahování cílů, na jejichž naléhavost trvale 
upozorňuje Ko Annan.21 Jde zejména o to, aby se na polovinu snížil počet lidí, kteří 
žijí v podmínkách krajní chudoby a hladu, aby se trvale zvyšovala vzdělanost lidí v chu-
dých zemích a zároveň s tím snižovala úmrtnost žen a dětí, aby se účinně bojovalo proti 
malárii a AIDS a aby se zvyšovala péče o životní prostředí. Nejvyšším společným jme-
novatelem těchto úkolů je nastolení skutečného partnerství mezi bohatými a chudými 
zeměmi, oddlužování nejchudších zemí, otevření trhů ve vyspělých zemích, a zvyšování 
investic v nejchudších oblastech světa. 

Politická rovina
Tato rovina je nejdůležitější již proto, že globální terorismus je záměrně připra-

vovaným a politicky motivovaným násilím. Význam této roviny protiteroristického 
působení vyplývá také z té skutečnosti, že dnešní teroristé se snaží o co nejvyšší smr-
tonosnost. Účinná prevence může zachraňovat tisíc lidských životů a tím udržovat soci-
ální soudržnost západních společností. Preventivní strategie může být úspěšná pouze 
při naplnění dvou důležitých předpokladů.

Prvním předpokladem úspěšnosti je nalézt oboustranně přijatelné řešení palestin-
sko-izraelského problému, který je největším a nejčastěji zneužívaným referenčním 
bodem GT. Druhým nezbytným předpokladem jsou postupné, ale viditelné a přesvěd-
čivé změny v „nejproblematičtějších státech“ islámského světa, které jsou strategickými 
spojenci USA. Jde zejména o tyto státy: Saúdská Arábie, Pákistán, Egypt. Určitě není 
náhodou, že právě z těchto států se rekrutuje nejvíce vůdců a aktivních kádrů pyramidy 
soudobého GT. 

Druhým předpokladem je veřejné uznání skutečnosti, že demokracii není možné 
vnutit zvenčí a že zvláště kontraproduktivní může být její nastolování cestou vojen-
ských intervencí. K zásadním úspěchům může vést pouze dlouhodobé a systematické 
působení zevnitř zaměřené na postupnou transformaci. Při takovém působení však je 
nutné vyvarovat se jakéhokoli pokrytectví, politiky dvou rozdílných metrů. Zároveň je 
nezbytné odstraňovat vše, co je v islámském světě vnímáno jako nespravedlnost, na 
prvním místě pak přístup k izraelsko-palestinskému koniktu.22
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Závěrem 
Tváří v tvář soudobému globálnímu terorismu nelze najít univerzální všelék, který 

by tento problém vyřešil jednou provždy. Nejvážnější spor se týká poměru mezi vojen-
skými a nevojenskými metodami a prostředky. Dosavadní vývoj ukázal, že vojenská 
řešení mohou být rychlá a mohou přinášet okamžité výsledky. Účinnost těchto řešení 
je však krátkodobá. Není to cesta k odstranění základních příčin soudobého terorismu. 
Omezenou účinnost mají i plošná, všeobecná řešení typu Great Middle East, protože 
jednotlivé země této rozsáhlé oblasti se navzájem výrazně odlišují a z toho pak vyplývá 
nezbytnost diferencovaného přístupu. 

Vývoj na počátku 21. století ukazuje, že je třeba vynakládat dlouhodobé a systema-
tické úsilí zaměřené na soustavné zužování základních dvou vrstev pyramidy dnešního 
globálního terorismu. Prvními kroky na této dlouhé a mnohdy křivolaké cestě musí být 
vyřešení izraelsko-palestinskému problému a prosazení zásadních a nevratných změn 
v Saúdské Arábii, Pákistánu a dalších kontroverzních zemích. Jde o politická řešení, 
která nepřinášejí okamžité výsledky a vyžadují delší čas. Z hlediska dlouhodobého by 
však mohla být prospěšnější a účinnější než řešení vojenská. Další nezbytné kroky 
vedou přes odstraňování bídy ve světě, která je jedním z nejčastěji využívaných argu-
mentů při náboru do teroristických organizací a při získávání podpory širokých mas 
v islámském světě. Dosahování těchto cílů bude záležitostí na řadu let, ne-li na několik 
desetiletí. Bude vyžadovat nemalé ekonomické prostředky, ale především velkou trpěli-
vost a cílevědomost.
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