
 
Jihadistinen terrorismi EU:ssa vuodesta 2015
alkaen
 
Euroopassa on tapahtunut joukko terrori-iskuja vuoden 2015 jälkeen. Keitä terroristit
ovat? Entä miksi ja miten he toimivat?
 

Jihadistinen terrorismi ei ole uutta EU:ssa, mutta iskujen määrä on lisääntynyt vuoden 2015
jälkeen. Mitä jihadistit haluavat? Keitä he ovat? Entä mihin he kohdistavat iskunsa?
 
 
 
Mitä on jihadistinen terrorismi?
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Jihadististen ryhmittymien tavoite on luoda islamilainen valtio, jossa hallitsee islamilainen laki eli
sharia. Ne eivät toimi demokraattisesti, sillä niiden mukaan Jumalan sana on ainoa todellinen
laki.
 
Europol määrittää jihadismin ”väkivaltaiseksi ideologiaksi, joka käyttää hyväkseen perinteisiä
islamilaisia käsitteitä. Jihadistit oikeuttavat väkivallan viittaamalla klassiseen islamilaiseen oppiin
jihadista, joka tarkoittaa kirjaimellisesti kamppailua tai kilvoittelua, mutta jolla islamilaisessa
laissa tarkoitetaan pyhää sotaa.”
 
Al-Qaida-verkosto ja niin sanottu Islamilainen valtio ovat merkittäviä jihadistisia ryhmittymiä.
Jihadismi on osa fundamentalistista sunni-islamilaista salafismiliikettä.
 
Lue lisää terrori-iskuista sekä niihin liittyvistä kuolonuhreista ja pidätyksistä EU:ssa vuonna 2020
ja 2019.
 
 
Keitä jihadistiset terroristit ovat?
 
 
 
Vuonna 2018 Europol raportoi, että jihadistisia iskuja tehneet terroristit olivat pääosin kasvaneet
ja radikalisoituneet kotimaassaan. Harvemmat olivat niin sanottuja vierastaistelijoita, jotka
matkustavat ulkomaille liittyäkseen terroristiryhmittymään.
 
Vuonna 2019 lähes 60 prosentilla jihadistisisen iskun tehneistä oli sen maan kansalaisuus,
jossa hyökkäys tehtiin.
 
Terroristit radikalisoituvat yhä useammin kotimaissaan esimerkiksi nettipropagandan
välityksellä, ja heidän iskunsa ovat usein pikemminkin inspiroituneita Isisin tai al-Qaidan
kaltaisten järjestöjen toiminnasta kuin suoranaistesti niiden määräämiä.
 
Europolin mukaan useat kotimaiset terroristit eivät ole kovin uskonnollisia. He eivät välttämättä
lue Koraania tai käy säännöllisesti moskeijassa, ja heidän islamintuntemuksensa on usein vain
alkeellista ja sirpaleista.
 
Vuonna 2016 Europolille terroristeina ilmiannetuista henkilöistä suuri osa oli pienrikollisia, mikä
viittaa siihen, että rikoshistoria tai rikollisissa piireissä liikkuminen altistaa radikalisoitumiselle ja
terrorijärjestöihin rekrytoimiselle.
 
Europolin johtopäätös on, ”että uskonto ei välttämättä ole alkuperäinen tai pääasiallinen motiivi
radikalisoitumisessa, vaan pelkkä 'mahdollisuuksien ikkuna' päästä eroon henkilökohtaisista
ongelmista. Terroristit saattavat arvella, että iskun tekeminen omassa maassa muuttaa heidät
nollasta sankariksi.”
 
Europolin raportti vuodelta 2020 osoittaa, että suurin osa jihadistiterroristeista oli nuoria aikusia.
Lähes 70 % heistä oli 20-28-vuotiaita ja 85 % oli miehiä.
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https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/terrorismi/20210628STO07262/terrorismi-eu-ssa-tilastoja-vuodelta-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/terrorismi/20210628STO07262/terrorismi-eu-ssa-tilastoja-vuodelta-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-modus-operandi-of-islamic-state-revisited


Jihadistien toimintatavat
 
 
 
Vuoden 2015 jälkeen jihadistisia iskuja ovat tehneet pääasiassa yksinäiset sudet sekä ryhmät.
Yksinäiset sudet käyttävät iskuissaan veitsiä, aseita ja pakettiautoja. Heidän iskunsa ovat
yksinkertaisempia ja järjestäytymättömämpiä kuin ryhmillä, jotka usein käyttävät
rynnäkkökivääreitä ja räjähteitä huolellisesti koordinoiduissa iskuissaan.
 
Vuonna 2019 lähes kaikki toteutetut tai epäonnistuneet iskut olivat yksittäisten toimijoiden
tekemiä, kun taas estettyihin iskuihin liittyi useita epäiltyjä.
 
Jihadistit kohdistavat usein iskunsa rakennusten tai institutionaalisten kohteiden sijaan ihmisiin
saavuttaakseen tunnereaktion ihmisissä.
 
Terroristit eivät erottele muslimien ja muiden välillä, vaan iskuissa on pyritty maksimoimaan
uhrien määrä. Esimerkkejä tällaisista iskuista ovat esimerkiksi Lontoon, Pariisin, Nizzan,
Tukholman, Manchesterin, Barcelonan ja Cambrilsin iskut.
 

EU:n terrorismin vastaiset toimet
 
 
 
Terrorismia vastaan on ryhdytty toimiin niin kansallisella kuin EU-tasollakin, jotta jäsenmaiden
välistä yhteistyötä voidaan tehostaa.
 
Uusien terrori-iskujen estämiseksi EU on muun muassa tehostanut tarkastuksia ulkorajoillaan,
parantanut poliisien ja oikeuslaitosten yhteistyötä epäiltyjen löytämiseksi ja syyllisten
kiinnisaamiseksi, etsinyt keinoja terrorismin rahoituksen estämiseksi, pyrkinyt vähentämään
järjestelmällistä rikollisuutta ja ehkäisemään radikalisoitumista.
 
Euroopan parlamentti on hyväksynyt muun muassa uutta lainsäädäntöä, jolla pyritään
estämään terroristeja käyttämästä aseita sekä valmistamasta kotitekoisia pommeja.

Terrorismin vastainen taistelu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/security_B01-ESN-180326_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/security_B01-ESN-180326_ev


EU:n poliisiviranomainen Europol on saanut uusia valtuuksia. Se voi perustaa entistä
helpommin erikoistuneita lisäyksiköitä, kuten Euroopan terrorismintorjuntakeskus ECTC:n
tammikuussa 2016. Se voi myös joissain tilanteissa vaihtaa tietoja yksityisten yritysten kanssa
sekä pyytää sosiaalisen median palveluita poistamaan Isisin hallinnoimia tilejä.
 
Heinäkuussa 2017 Euroopan parlamentti perusti terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan
arvioimaan, miten terrorismin vastaista työtä voitaisiin tehostaa EU-tasolla. Valiokunta valmisteli
mietinnön, jossa se antoi suosituksia konkreettisista toimista, jotka komission tulisi sisällyttää
lainsäädäntöön.
 
Lue lisää EU:n terrorismin vastaisista toimista.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/terrorismi/20181122STO19808
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/terrorismi/20181122STO19808
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/terrorismi/20180316STO99922

