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doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D. 
 

Aliance civilizací a Konference „Proč dochází k terorismu?“ 

 

Anotace  

 

Ve dnech 25. – 26. dubna 2007 se ve Štrasburku uskutečnila mezinárodní konference Rady 
Evropy „Proč dochází k terorismu?“. Autor příspěvku, jako jediný zástupce České republiky na 
akci, považuje za svou povinnost poreferovat o této akci, která je i po letech aktuální  

a příznačná. 
 

Klíčová slova  

 

Konference, Rada Evropy, terorismus, kulturně-civilizační specifika. 
 

Summary 

 

On the 25th – 26th April 2007 The Council of Europe's international conference "Why 

Terrorism?" took place in Strasbourg. The author of the paper, as the only representative  

of the Czech Republic at the event, considers it his duty to report on this event, which is still 

relevant and characteristic even after years. 
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Aliance civilizací a Konference „Proč dochází k terorismu?“1
 

 

Ve dnech 25. – 26 . dubna 2007 se ve Štrasburku uskutečnila mezinárodní konference Rady 
Evropy „Proč dochází k terorismu?“. Akce přímo navazovala na XII. zasedání výboru Rady 
Evropy k terorismu CODEXTER, které proběhla ve stejných prostorách ve dnech 23. – 24. 

dubna 2007 (viz. č. j.: III-183/2007).  

 

Konference byla avizována jako akce, zaměřená na problematiku boje proti terorismu, se 
zvláštním důrazem na důvody, ovlivňující příklon jednotlivců k terorismu (hospodářské, 

sociální, kulturní kořeny terorismu).  
 

Konference se zúčastnili zástupci členských zemí Rady Evropy. V roli pozorovatelů se akce 
účastní zástupci některých mezinárodních organizací (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Organizace spojených národů, Interpol, Europol, Evropská banka pro 
obnovu a rozvoj, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě atd.). 
 

Za odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky se akce zúčastnil autor 
této studie, Oldřich Krulík, referent státní správy, který se účastní i XII. zasedání výboru 
CODEXTER ve dnech 23. – 24. dubna 2007. Jednalo se o jediného zástupce České republiky 
na zasedání. 

 

Místem konání akce byl Palais de l’Europe, Strassburg. 

 

Z konference pro Českou republiku nevyplývaly žádné konkrétní úkoly: 

 

 
 

 

                                                                 
1
 Zahraniční pracovní cesta  - účast na konferenci Rady Evropy CODEXTER; „Proč dochází k terorismu?“ 

Strassburg, 25. a 26. dubna 2007 – zpráva z cesty. Ministerstvo vnitra České republiky, 7. V. 2007, 
č. j.: OBP-276/AK-2007. 

International conference held by the Council  of Europe on the question of terrorism (Strasbourg, 25 April  

2007). Centre Virtuel de la Connaissance sur l 'Europe.  

https://www.cvce.eu/en/obj/international_conference_held_by_the_council_of_europe_on_the_question_of_t

errorism_strasbourg_25_april_2007-en-79690d34-d117-4f7d-a9f8-b7b7ec675410.html  
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Z projevů, které na konferenci zazněly, byly nejpřínosnější následující: 
 

Shamil Idriss, výkonný ředitel „Aliance civilizací“ 

 

   
 

Shamil Idriss  je zkušený vyjednavač, aktivní v řešení nedávných masakrů v Burundi. Aliance 
civilizací pod jeho vedením je projektem Organizace spojených národů, který funguje jako 
určité „diskusní fórum“, na němž participují politici a jiní názoroví vůdci, kteří zpravidla již 
ukončili svou aktivní kariéru (bývalí prezidenti, ministři atd.).2

 

 

 Současný údajný „střet civilizací“ se podle Idrisse týká zejména vztahů civilizace 
takzvaného Západu a islámského světa. Jednoduchá řešení situace neexistují. Obě 
civilizace se cítí být ohroženy a údajně na pomezí zničení ze strany „těch druhých“. Není 

tajemstvím, k čemu to vedlo při hledání definice terorismu na půdě světové organizace  
– shoda o 99,9 % obsahu „Střechové protiteroristické úmluvy“ stejně nestačila překlenout 
zásadní neshody, vztahující se k definici terorismu a stanovení jeho odlišnosti od „boje za 

svobodu“. 

 Lidé ze Západu žijí na Blízkém východě a muslimové na Západě (ani slova o tom, jaké 
konkrétní migrační vlny snad míří ze Západu do islámského světa; jako by snad 
velkoměsta v islámském světě byla obklopena předměstími, plnými přistěhovalců 
z Evropy, kteří by nabourávali kulturní ráz celých regionů). 

 Někdy i vlády muslimských zemí podněcují militantní a potenciálně k terorismu vedoucí 

trendy ve společnosti, pokud se jedná o agresivitu, vedoucí vůči zahraničnímu nepříteli. 
Chtějí tak odvrátit pozornost od domácích problémů. 

 Země Blízkého východu potřebují lepší vládu, ale nebylo naznačeno, jak takového stavu 
dosáhnout (přitom bylo taktně zamlčeno, že v demokratických volbách by ve většině zemí 
zvítězili islamisté). 

 „Západ“ je podle Idrisse do značné míry sám vinen současnou situací, protože řadu 
nezdravých režimů v muslimském světě podporoval a podporuje. 

 Bylo poukázáno na statistiku zemí Evropské unie (TE-SAT), z níž vzniká dojem, že pouze 
malý zlomek incidentů v prostoru zemí EU vykazuje „islámské“ pozadí. Poznámka: 

Naprostý opak je pravdou, počet a závažnost takových incidentů stále rostě. Jen díky 
kvalitní práci bezpečnostních složek řady zemí Evropy se jen málo aktivit podaří dovést do 
realizační fáze. 

 Islám nenese na případných teroristických násilnostech naprosto žádnou vinu a nelze ho, 
stejně jako jakékoli jiné náboženství, spojovat s  terorismem. 

                                                                 
2
 United Nations All iance of Civil izations. http://www.unaoc.org/ 

Shamil Idriss. One Earth Future. https://www.oneearthfuture.org/board-advisors/shamil -idriss 

Shamil Idriss. Search for Common Ground. https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/bios/sidriss.html  
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 Pojmy jako „dialog“, „černobílé vidění světa“, „celosvětové vzdělávání“ a „boj proti 

islamofobii“, referát nešetřil. 
 Opakovaně byla zmíněna universalita lidských práv (opět bez toho, aby snad byl islámský 

svět povinen přistoupit na jejich západní výklad). 

 Ten, kdo se otevře jiné kultuře, ukáže, že je ve své původní kultuře pevně zakořeněn 
(jinými slovy, Evropan, který ve své vesnici nevítá přistěhovalce z islámského světa 

s otevřenou náručí, je nesebevědomým a zpozdilým tvorem, doslova ubožákem, 
zasluhujícím soucitu a již zmíněné globální vzdělávání, které mu vysvětlí, jaké trendy 
dnešním světem hýbou a kterým nelze vzdorovat). O tom, že nejistotu při konfrontaci 
s jinými kulturami a viděním světa dává najevo nejvíce právě Islám, slovo nepadlo.  

 Dialog je možný jen pokud je na něm zájem z obou stran, ne když se obě strany považují 
za oběť té druhé. Teprve v rámci diskuse Idriss vyhýbavě přiznal, že silný pozitivní impuls 
k dialogu musí vzejít ze samotné muslimské společnosti.To se údajně ostatně děje právě 
v Alianci civilizací, kde islámský svět zastupuje například ajatolláh Chameneí (někdejší 
prezident a náboženská autorita Íránu, který nikdy neodvolal fatwu proti Salmanu 
Rushdiemu). 

 

 Dotaz z publika: Jak to, že umírněné hlasy nejsou v islámské společnosti příliš slyšet? 

 Idriss: Nelze nevidět propast mezi životní úrovni mezi Západem na Blízkých východem  
(o propasti v porodnosti, která je její zásadní příčinou, nepadla zmínka). Pak již stačí pocit 
obležení a bezpráví (viz Afghánistán v éře boje mudžáhidů proti Sovětskému svazu i nyní, 

kdy zde operují zahraniční vojska; Irák; Libanon), a „radikální“ mládež vycestuje do boje. 
 

Peter Neumann, ředitel Střediska bezpečnostních studií, King’s College, Londýn
3
 

 

   
 

Veterán boje proti Irské republikánské armádě navázal na své dosavadní praktické  

a teoretické zkušenosti s protiteroristickými opatřeními (ale i s mediálními vystoupeními na 
dané téma). Jednalo se o relativně nejméně od praxe odtrženého vystupujícího na celé 
konferenci. 

 

 Terorismus není problém, je to výzva. Terorismus je taktika, strategie. Pohnutky  

a ideologie útočníků nelze nijak zevšeobecnit (například s ohledem na „střet civilizací“).  

I dnes se objevují  mnohočetná „odůvodnění“ terorismu („ideologie“ rasismu, ale  

i „radikální“ názory na ochranu životního prostředí). 

                                                                 
3
 Professor Peter Neumann. King's College London. https://www.kcl.ac.uk/people/professor -peter-neumann 

Prof. Peter Neumann. The International Centre for the Study of Radicalisation. 

https://icsr.info/?team=prof-peter-neumann 
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 I proto tu není možné nastolit „jednu metodu“, jak celou věc řešit. I jeden konkrétní 
konflikt je často tak složitý, že ho nelze snadno analyzovat. 

 Je to otázka pohledu. Sotva najdete skupinu, která by netvrdila, že je legitimní. To je 
zřejmé už ze zmíněné snahy o nalezení rozdílu mezi definicí teroristy a „bojovníka za 

svobodu“, jak je otevřena v rámci Organizace spojených národů. 
 V Německu se s teroristy diskutovalo. Nakonec se někteří z nich dostali až do vlády nebo 

do Evropského parlamentu (Joschka Fischer a Daniel Kohn-Bendit – na snímku). I osoby 

z baskických a severoirských teroristických struktur se ve společnosti nakonec dobře 
integrovaly. Stejně tak jsou Usáma bin Ládin a Mukhtada Sadr dost možná na nejlepší 
cestě k Nobelově ceně míru (in memoriam).

4
 

 

  
 

 Frakce Rudé armády v Německu chtěla stažení vojsk z Vietnamu, ačkoli tam Německo 
žádné sbory nevyslalo (tedy vyjma východoněmeckých „expertů“ na druhé straně fronty). 
Vláda v Bonnu nemohla udělat nic, čím by teroristům vyhověla. Výkladem se samotná 
přítomnost nemuslima v převážně muslimské zemi označí za kolonialismus, proti němuž je 

legitimní bojovat všemi prostředky. 
 Zmíněny byly neziskové organizace. Mnohé muslimské nadace často doplácejí na 

preventivní postoje potenciálních přispěvatelů i širší veřejnosti. I subjekty, které nejsou 
na žádném sankčním seznamu, mohou jen s  obtížemi využít standardní kanály pro 

distribuci financí, protože s nimi banky odmítají komunikovat. 
 Mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu je dnes na historickém vrcholu. Není to tak 

dávno, kdy Francie nevydávala členy Brigade Rose do Itálie. 
 Pokud se omezíme na údajný „střet civilizací“, pak je třeba brát do úvahy mnohé faktory. 

Bída sama o sobě není důvodem ke vzniku terorismu. Spíše se jedná o směs bídy 

a překotné modernizace (kdy do nejzapadlejších koutů světa pronikají média, která 
vykreslují „Západ“ jako prostor bezpracného blahobytu). 

 Dnes je pro terorismus určující silný náboženský prvek a snaha zabít co nejvíc lidí. To 
nebývalo. Není tu prostor pro jakoukoli dohodu. S Irskou republikánskou armádou  

a baskickými teroristy byla dohoda možná, alespoň s  částí organizace. Teď ale ani 
předáci, se kterými by se šlo dohodnout, nejsou. Al-Qáida je do značné míry beztvará síť, 
jejíž buňky se předhánějí, čí útok bude ničivější. 

 

                                                                 
4
 MARKOVITS, Andrei, S.  The Minister and the Terrorist. Foreign Affairs, 2001, November-December, p. 132-

146. 

https://www.jstor.org/stable/20050333 

MEHR, Max Thomas. Der blinde Fleck nach ’68. Cicero, 21. VI. 2013. 

https://www.cicero.de/autoren/mehr-max-thomas 
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 Diskuse: Není motor Konference, snaha pochopit terorismus, zároveň snahou terorismus 
omluvit, hledat pro teroristické činy „polehčující okolnosti“. 

 Neumann: Rozhodně ne. Terorismus můžeme srovnat s otroctvím nebo dětskou prací, 
chceme tento jev pochopit a odstranit (nebo alespoň vytlačit ze „slušné společnosti“). 

 

 Diskuse: A jaký postup navrhujete vůči médiím? Cenzuru nebo otevřenost? 

 Neumann: Média musí dostat co nejvíc informací. Jinak budou samy fabrikovat 

polopravdy a panice ve veřejnosti se stejně nevyhnete. 
 

Anatoly Safonov, prezidentský pověřenec pro boj s terorismem Ruské federace 

 

 
 

Jedním z aktuálních cílů dneška je zabránit „privatizaci náboženství“ ze strany teroristů, tedy 
stavu, kdy výklad náboženských pouček budou provádět pouze extremisté.5

 

 

Teroristé jsou nesmírně pokrytečtí. Na jedné straně se snaží využít všech výhod globalizace, 
ale zároveň jsou rozčarováni, když se globalizace objeví „u nich na dvorku“. Myslí snad, že 
oni jsou jediní, kdo má právo jen na to dobré a ne to horší, co globalizace přináší? 
Negramotný pastevec v Afghánistánu se bouří proti globalizaci, ale surfuje na Internetu  
a používá mobilní telefon, který by bez globalizace neexistoval. 
 

                                                                 
5
 Speech by Anatoly Safonov, Special Envoy of the Russian President on Counterterrorism and the Fight against 

Transnational Organized Crime. Organization for Security and Co-operation in Europe, 20. X. 2006. 

https://www.osce.org/atu/22035 
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James A. Goldston, výkonný ředitel Open Society Justice Initiative6
 

 

      
 

Stěžejním bodem vystoupení bylo téma profilingu. Obhajoba profilingu je zřejmá v řadě 
oblastí lidské činnosti, například v pojišťovnictví – nepojistíte osobu, bez toho, abyste 

zkoumali její zdravotní stav či jiné náležitosti. Neposkytnete někomu hypotéční úvěr bez 
zajištění. Dáváte pozor, s kým si hrají Vaše děti. Prostě profilujete.   
 

Policie, která hledá vraha dětí, musí profilovat, hledat mezi „obvyklými podezřelými“  

a příbuznými oběti. Toto ale rozhodně NELZE u terorismu, kde se často díváte na pasažéra 
v letadle „skrz prsty“ jen proto, že se domníváte, že je muslim. Opět jsou citovány 
neutajované statistiky, ze kterých lze nabýt dojmu, že muslimský terorismus je v  Evropě 
zanedbatelným fenoménem. Profiling je překonaný ještě zároveň proto, že pokud 
připomeneme konverze všude po světě, pak se nejedná o to být nebo nebýt muslim, ale 

vypadat nebo nevypadat jako muslim. 

                                                                 
6
 GOLDSTON, James, A. Ethnic Profi l ing and Counter-Terrorism: Trends, Dangers and Alternatives. Open Society 

Foundations, 6. VI. 2006. https://www.justiceinitiative.org/publications/ethnic -profil ing-and-counter-

terrorism-trends-dangers-and-alternatives 

GOLDSTON, James , A. Co je špatného na etnickém profilování. Project Syndicate, 28. VI. 2009.  
https://www.project-syndicate.org/commentary/what-s-wrong-with-ethnic-

profil ing/czech?barrier=accesspaylog 
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Alexander P. Schmidt, předseda katedry mezinárodních vztahů, University of St. Andrews  

     
 

Studium prostředí teroristů přináší zajímavé výsledky. Asi 85 % mudžahedínu je ženatých, 
zakládají rodiny, ale „mužské přátelství“ pro ně znamená víc. V řadě zemí, a to nejen 
arabských, je válka naprosto normálním způsobem života, nikdo nic jiného ani nepamatuje.7

 

 

Pokud mládež (zejména děti přistěhovalců) nenaplníme silnými myšlenkami (a nenabídneme 
jim dostatečně jednoduchá řešení složitých věcí) MY, udělají to ONI (tedy teroristé). 

 

 Terorista své chování dokáže vždy zdůvodnit. Ačkoli ho země XY přijala, založil v ní 

existenci atd., stejně dojde k názoru, že zdejší politické kruhy jsou „imperialisté“ (což se 

může vztáhnout minimálně na všechny země EU a NATO), případně je zdejší společnost 
dekadentní (a to se může vztáhnout už vůbec na každou zemi). Extremisté sobě dovedou 
zdůvodnit, proč sami pijí alkohol či jinak porušují islámská přikázání („protože je k tomu 

bohaprázdnost Západu donutila“). 

 Fenoménem dneška je takfir, tedy prohlášení o tom, že někdo, kdo se deklaruje za 
muslima, jím ve skutečnosti není (a tudíž je možné proti němu vést džihád). Za nevěřící 
mohou být nejčastěji prohlášeny autority zemí, které v očích islámských extremistů příliš 
spolupracují se Západem. Stejně tak mohou být za nevěřící prohlášeni muslimové, kteří 
islám výslovně nepraktikují, resp. se celkově asimilovali do západního prostředí.  

 Pokud tedy muslimská autorita jde příliš „na ruku“ nemuslimům, může se snadnou nadít 
označení za odpadlíka. 

 Není ostatně bez zajímavosti, že ze zhruba 1 200 teroristických útoků (není zřejmé, jakou 
přednášející použil metodiku k jejich určení), spáchaných muslimskými fanatiky od  

11. září 2001, jich několik desítek mířilo na tzv. „židovské cíle“, několik desítek proti 
Západní společnosti jako takové, ale naprostá většina na muslimy („odpadlíky“), případně 

na muslimy a Západ zároveň (nepočítaje v to útoky v Iráku a Afghánistánu).  
 Militantní kočující imánové, kteří svými kázáními údajně radikalizují mládež na Západě, 

jsou prý něco jako létající talíře nebo lochneska – všichni o nich mluví ale nikdo je 
neviděl. Realita je mnohem obyčejnější. Klíčovou osobou pro radikalizaci je zpravidla 
někdo z nejbližšího okolí migranta, žijícího v Evropě, lokální muslimská autorita, 
v současnosti nejlépe veterán bojů v Iráku. 

 Od islámských teroristů se můžeme učit v oblasti public relations. Denně jsou 
zaregistrována v průměru dvě tisková prohlášení agentury As Sahab (spojené se sítí Al-

Qáida), a to ani nemluvě o desátkách dalších organizací. Existují stovky nepřetržitě 
aktualizovaných internetových stránek, knihy, plakáty, filmy. 

 Z řady úhlů zde zazněla obhajoba lidských práv. Práv je ale na Západě tolik – a povinností 

velmi málo. Právo na spotřebu, na nekonformitu, například. S tím právě operují 
extremisté, teroristé, kteří tento prostor bezezbytku využijí a argumentují právem na 

                                                                 
7
 Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence. University of St Andrews. 

https://cstpv.wp.st-andrews.ac.uk/ 
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názor, na své vidění světa (například na popírání holokaustu, na nenávist k lidem jiných 

ras nebo vyznání). 

 Je zřejmé, že kulturní střety jsou do značné míry náboženské. Nedávno jsme si to ještě 
nemysleli. Panoval názor, že „kultura“ se nemusí s náboženstvím nutně prolínat. 
Domnívali jsme se, že náboženství je jen zástěrka pro mocenské ambice určitých předáků. 
Ale „řadoví teroristé“ jsou podle všeho nábožensky upřímní a horliví. Například 90 % 
internetových diskusí mezi ve Spojeném království žijícími muslimskými teroristy 
(extremisty), se svého času týkalo otázky, zda útoky v londýnském metru nebo nejsou 

jsou nábožensky ospravedlnitelné. 
 

ZÁVĚR 

 

Celá akce byla ukázkovým případem moderní, „politicky korektní“ diskuse, kde hlavní roli 

sehrávaly osoby, které pro sebe z takové diskuse učinily „solidní živnost“. Je třeba znát 
způsob uvažování takových „profesionálů“, protože jedině tak je možné je neutralizovat  
(a chytit je v případě potřeby za slovo, najít v jejich konceptu nesrovnalosti 

a usvědčit je jejich vlastními argumenty). Právě takoví rétoři, super-humanisté a pseudo-

levicoví intelektuálové, jsou pro Západní civilizaci větší pohromou, než sami teroristé. Jsou to 
vlivné osoby, které sehrávají roli „koule na noze“ bezpečnostních složek a komplikují nebo 
tlačí do polo-ilegality jakýkoli efektivní postup proti terorismu. 

 

V publiku Konference, která byla široce inzerována a v zásadě volně přístupná, převažovali 
studenti nebo mladí stážisté, působící v institucích Rady Evropy a dalších mezinárodních 
organizací (Evropský soud pro lidská práva atd.), jejichž vidění světa s  řečníky apriori 
souznělo (vedle výše uvedených, alespoň částečně využitelných příspěvků, totiž konferenci 

dominovalo asi 15 řečníků, opakujících osvědčená klišé, napadajících „americkou 

globalizaci“, podporující blíže nerozvedenou „šetrnou mondializaci“ atd.). 

 

I v diskusi se objevily názory, že současná protiteroristická opatření „zacházejí příliš daleko“ 

a potenciálně kriminalizují příliš mnoho nekonformních aktivit.  
 

Jedním dechem bylo zesměšňováno křesťanské dogma o stvoření světa a zároveň 
vyzdvihováno údajné nadčasové pojetí Koránu. Islám jako takový byl v prostředí 
Konference zcela nekritizovatelný. 

 

Řada „dotazů“ z publika byla spíše čtenými koreferáty ambiciosních nebo předjednaných 
kolegů oficiálně vystupujících panelistů. 
 

V publiku nechyběl ani enfant-terrible současného protiteroristického úsilí západního světa, 
„zvláštní vyšetřovatel“ Parlamentního shromáždění Rady Evropy, senátor Švýcarska, pan Dick 
Marty. Ten se svého času zviditelňoval prezentováním zprávy o letadlech Ústřední 
zpravodajské služby Spojených států amerických v Evropě. Dva dny před konferencí vydal 
Marty tiskovou zprávu o neúnosnosti existence sankčních seznamů Organizace spojených 
národů.8

 

                                                                 
8
 MARTY, Dick. United Nations Security Council  and European Union Blacklists. Council  of Europe; Committee 

on Legal Affairs and Human Rights, 16. XI. 2007. 

https://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/2007/edoc11454.htm 
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Dick Marty konkrétně zmínil pohnuté osudy dvou obyvatel Švýcarska (Youssef Nada a Idris 

Nasdreddin), kteří byli údajně bez důkazů umístěni na sankční seznam Organizace spojených 
národů. To jim znemožňuje podnikat, cestovat atd. Soud ve Švýcarsku je oba osvobodil, tím 
pádem je třeba, aby se stejně zachovala celosvětová organizace. 
 

Organisace spojených národů o obou „finančnících“ ve svých dokumentech uvádí toto: 

 

Youssef Nada byl na sankční seznam zanesen 9. listopadu 2001 a Idris Nasdreddin 24. dubna 
2002. Oba, prostřednictvím svých rozvětvených podnikatelských sítí poskytovali podporu 
organisaci Al Qáida. Na sankční seznamy se proto dostalo i 14 právnických osob, které jeden 
či druhý vlastnili či ovládali.9

  

 

Nada a Nasreddin po léta úzce spolupracovali ve funkcích ředitelů bank Al Taqwa a Akida. 

Oba ústavy byly krycími strukturami, „umístěnými“ fiktivně na Bahamských ostrovech. Banka 
Al Taqwa byla „založena“ roku 1988 jako finanční ústav Muslimského bratrstva, úzce 
napojený na subjekt Al Taqwa Management Organization, který byl na jaře roku 2000 
přejmenován na Nada Management Organization (se sídlem v Luganu). 
 

Mezi sítěmi, které spravoval Nada a Nasreddin existovalo úzké propojení. Oba zasedali 
v dozorčí radě (představenstvu) bank a společností toho druhého. V řadě případů sdíleli 

nemovitosti a zaměstnance. Oba se zaměřovali na sektor zahraničního obchodu a investic do 
nemovitostí. Oba spolupracovali s identickými subjekty v zemích Blízkého východu a severu 

Afriky. Oba byli napojeni na identické charitativní organisace a u obou jejich napojení na 

organisaci Al Qáida vedlo přes její náborové středisko při Islámském centru Miláno.  
 

Oba nějaký čas sídlili v italské exklávě Campione, obklopené územím Švýcarska. Obchodně 
aktivní byli zejména v Miláně a v Lichtenštejnsku. Oba byli označováni za takzvané „strážce 
brány“ („gate keepers“), to jest snažili se být těmi, kdo vystupoval jménem mnohem méně 
důvěryhodných či sankcionovaných (muslimských) firem, jednal jejich jménem, zaštiťoval je a 
zaručoval se za ně a hlavně, odvracel od nich pozornost.  

                                                                 
9
 DORSEY, James, M. Delisting of Islamist Financier Raises Questions about United States and United Nations 

Terrorism Lists. Deutsche Welle, 16. IV. 2010. https://www.dw.com/en/delisting-of-islamist-financier-raises-

questions-about-us-and-un-terrorism-lists/a-5474116 
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Dosud zjištěné části sítě obou finančníků se rozprostíraly (a patrně se prostřednictvím 
nastrčených osob do značné míry stále rozprostírají) po řadě míst Evropy, Asie, Afriky  

a Ameriky.  

 

Ačkoli jejich majetek (a majetek jimi vlastněných firem a jiných subjektů) na účtech byl 
zmrazen, jejich nemovitosti v Itálii a Švýcarsku jsou podle poznatků OSN stále mimo jakýkoli 
dozor státních úřadů. 
 

Dne 28. ledna 2003, Youssef Nada cestoval z Campione do Vaduzu, nehledě na zákaz 
cestování. Ve Vaduzu bez potíží přejmenoval své společnosti, které již byly zaneseny na 
Sankční seznam: 
 

- Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited – na Waldenberg SA; 

- Ba Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited – na Hocberg SA. 

 

U obou firem oznámil likvidaci a sebe za likvidátora. Vzápětí požadoval uvolnit zmrazený 
majetek z účtů v bance v Luganu do Milána. Vláda Švýcarska se obrátila na Výbor Organizace 
spojených národů o udělení výjimky a o propuštění těchto fondů ze sankcí podle resoluce 
1452 (2002), aby Nada mohl zaplatit daně a poplatky. Žádost je stále v jednání. 

 

Martymu velmi efektivně kontroval zástupce Alžírska. Ten upozornil, že jakékoli poznámky  
o nutnosti porozumění terorismu, jsou snahou o porozumění zločinu. V Alžírsku vykolejení 

jedinci, pro které je násilí přitažlivé, surově vraždí nevinné vesničany, zahraniční dělníky nebo 
přepadávají vládní síly ze zálohy. Takové osoby se mohou vyskytnout ve všech společnostech 
či kulturách. Právě ti se často utíkají k terorismu jako k údajné nadstavbě svých činů. Právě 
tzv. fidaiins v Iráku ale i jinde v muslimském světě dělají to, co dělali jejich předci po staletí: 
vraždy, únosy, loupeže. Dnes k tomu ale přidávají řeči o údajném boji proti okupantům, natáčí 
své ohavné skutky na video a presentují je na Internetu. Je to často spíše případ pro 
klinického psychologa, než pro politiky. Nehledejte v tom ideologii ani víru, je to čiré zlo, se 
kterým se je třeba radikálně vypořádat a ne ho omlouvat nebo mu „umetávat cestu“ bojem 

proti opatřením, která mohou takové zlo omezit.  

 

Na samý závěr je třeba podotknout, že celou akci provázely neustálé technické komplikace 
(nefungoval simultánní překlad, powerpoint, respektive ani avizované přenášení jednání na 
internetových stránkách Rady Evropy). 


	ZÁVĚR

