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Midt i fejringen af  Bastilledagen 
Torsdag aften d. 14. juli 2016 kører en gerningsmand en 19 
tons tung lastbil ind i en stor menneskemængde, som opholdt 
sig på Promenade des Anglais i Nice i Frankrig, som var i færd 
med at fejre Bastilledagen.

Jeg stod på Promenade des Anglais en torsdag aften, og ventede på at 
slutte nationaldagen med et brag. Klokken var omkring halv 11 om 
aftenen, og fyrværkeriet skulle til at blive vist. Det var Bastilledagen 
og der var intet, som kunne ødelægge slutningen på den hyggeligste dag, 
eller det troede jeg. Jeg stod sammen med en masse af mine venner, for 
at fejre det vi troede var slutningen på en god dag. Utallige mennesker 
var samlet på den snævre promenade, hvor en lastbil pludselig 
kommer bragende gennem politibilerne, som spærrede promenaden af. 
Jeg stod selv i starten af promenaden og ser lastbilen komme, og når at 
advare mine venner, så vi undviger den, men lastbilen kører videre 
uden at sænke farten. Ikke alle var lige så heldige som os. Folkene efter 
os, var meget mere proppet og dem i midten havde ingen chance. Jeg 
ser lastbilen lave zig zag manøvre for at ramme flest muligt. Og det vi 
troede var en perfekt slutning, tog en frygtelig drejning. Nok den 
sørgeligste dag i mit liv.
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Terrortyper: 

Der findes mange former for 
terror, men de har alle hver sine 
særtræk.

Nationalistisk terror: en 
terrorgruppe går mod sin egen 
nation og vil fx lave sin egen 
stat. vil ændre politik og 
regler i sit land. 

Politisk terror: udøves af en 
gruppe terrorister, som ønsker 
at ændre eller true en udbredt 
politisk opfattelse.

Religiøs terror: udøves af en 
gruppe terrorister, som ønsker 
at udbrede sin religion

International terror: 
foretages af en gruppe 
terrorister, som går mod 
resten af verden. 

enkeltsager: ofte udført af 
en enkelt person udenfor en 
organisation

ISIS TAGER SKYLDEN IGEN 
85 mennesker dræbt og 434 personer såret. Fem personer arresteret i 

forbindelse med terrorangreb
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Torsdag d. 14. juli 2016 benytter en mand sig af en 19 tons 
tung lastbil som våben ved at køre lastbilen ind de mennesker, 
som opholdt sig ved Promenade des Anglais i forbindelse med 
fejring af Bastilledagen. 

Gerningsmanden dræbte 85 mennesker, hvor 10 af dem var 
børn, og sårede 434 personer. Efterfølgende blev fem personer 
arresteret. De fem arresterede mistænkes at have medvirket 
til angrebet.

Gerningsmanden - en del af ISIS 

Lahouaiej-Bouhlel, som gerningsmanden hed, blev født i 
M’saken i Tunesien i 1985. Lahouaiej fik fransk 
opholdstilladelse og flyttede til Nice i 2005. Gerningsmanden 
var gift og havde tre børn med en fransk kvinde. Hans 
forældre var skilt og han var selv stofmisbruger. Han led af 
depression og drak meget alkohol. Hans problemer og 
misbrug kunne være nogle faktorer, som har påvirket 
Lahouaiej-Bouhle til at blive medlem af terrororganisationen. 
Man kan dog aldrig vide den egentlige grund til hvorfor, 
mænd som Lahouaiej-Bouhlel, bliver medlem af en gruppe 
som ISIS, dog kan hans problemer med depression og 
stofmisbrug gøre, at der manglede en mening med livet. ISIS 
er en meget religiøs terrororganisation, og man kan derfor 
søge mening i religionen. Har man derudover følt ensomhed 
eller en følelse af ikke at være en del af fællesskabet i den 
vestlige verden, har man muligheden for at hævne sig gennem 
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Civil Terrorisme: 

“civiles uforudsigelige vold mod 

ikke-kæmpende personer for et 

politisk formål” 

ISIS lever til dels op til definitionen 

på civil terrorisme, dog har de i 

højere grad et religiøst formål, som 

kun i mindre grad er politisk. Det er 

altså jihadister, som er med i denne 

terrorgruppe.  

Det er ofte en bestemt type person, 

som bliver medlem af disse 

terrorgrupper. 

  

Billede: ISIS flag
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ISIS. Dette kunne også være en grund til, at Lahouaiej-Bouhlel 
valgte at blive medlem.

Der kan være mange grunde til, at man vælger at blive en del af et 
radikalt samfund. Det kan f.eks. være mangel på anerkendelse og 
fællesskab - er man f.eks. opvokset som muslim i den vestlige verden 
og altid følt sig udenfor, har man måske opbygget en form for 
ensomhed eller følelsen af ikke at høre til nogen steder. 

En anden faktor kunne være en tragisk hændelse, som har påvirket 
en. Et dødsfald eller lignende kunne påvirke individet - en følelse af 
meningsløshed med livet, hvor man ikke føler, at livet har mening, 
og derfor giver sit liv til en organisation, i 

tro om at få mening med livet eller få liv efter døden. 

Men der er dog ting, som de fleste terrorister har tilfælles; det er 
meget ofte muslimer og det er meget ofte mænd. Det er meget få 
kvinder, som bliver medlem af gruppen. For nogle år siden tog en 15-
årig britisk muslimsk kvinde ned til Syrien, for at blive en del af 
ISIS-terrorbevægelsen. Her var hendes formål kun at føde børn til 
kalifatet. Efter kalifatets fald vil hun gerne hjem, men England ser 
hende nu som en potentiel trussel. Derfor kan man sige, at ISIS 
indirekte formål med at skabe frygt er meget effektiv.

ISIS 

Islamisk stat er en væbnet sunnimuslimsk gruppe, der kæmper for et 
kalifat i mellemøsten. ISIS kommer af en række oprørsgrupper, som 
er gået sammen, dengang USA og andre lande invaderede Irak i 
2003. I starten sprang ISIS ud som Al-Queda, men i 2014 brød ISIS 
væk fra Al-Queda og erobrede strategiske byer i det nordlige og 
centrale Irak. Irak var før invasionen styret af Saddam Hussein, der 
slog hårdt ned på islamistiske grupper, men efter invasionen kom 
ISIS. ISIS har været meget brutale. De har henrettet gidsler og 
brutalt dræbt mange vesterlændinge. Dette medførte også en 
koalition med bl.a. USA, Frankrig og Danmark. Koalitionen har 
siden hen luftbombet ISIS stillinger. 

ISIS praktiserer en meget streng fortolkning af sunniislam, der er 
meget antivestlig. Vigtigt i  ISIS’ ideologi er kampen for at 
genoprette tidligere tiders kalifater, hvor det er en kalif, der regerer 
med en streng sharialovgivning. Bevægelsen har haft mange navne 
over tid, men de mest anvedte er ISIS og islamisk stat. Gruppen vil 
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Terrororganisationen ISIS 
udøver tre typer terror: 
• Nationalistisk terror 

• Religiøs terror 

• international Terror
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gerne kaldes islamisk stat, men mange politikere nægter at kalde dem islamisk stat, da de derved 
anerkender dem som en stat, hvilket de ikke er. 

Hvilken type terror begår ISIS?

ISIS er som sagt en islamistisk organisation, der kæmper for en islamisk stat. Den type terror en 
sådan organisation kæmper for, er svær at definere ud fra kun en type terror. Først og fremmest, kan 
man kalde det nationalistisk terror. Nationalistisk terror betyder, at man vil skabe sin egen 
nationalstat. ISIS prøver at skabe en islamisk nationalstat i mellemøsten, hvor staten skal styres med 
sharia lovgivning. Dette vil man som sagt beskrive som nationalistisk terror. ISIS står også for mange 
som en utrolig religiøs organisation, der vil gøre alt for at gøre verden islamistisk. Dette religiøse 
budskab tyder også på at ISIS begår religiøs terror, som f.eks. selvmordsbombere, der begår selvmord 
som martyrer i Allahs navn, for at komme i himlen og modtage gaver og lovprisning. Derudover kan 
man også argumentere for at ISIS, ligesom Al-Queda, begår pression/International terrorisme. Dette 
dækker over at ISIS kæmper i mod en vestligt orienteret verdensorden med USA i spidsen. Alle disse 
tre former for terror er noget ISIS begår, men hovedsageligt må det siges, at ISIS specielt laver 
pression/international terror. For ISIS står den vestlige verden i vejen for deres religiøse budskab, og 
dermed er det nødvendigt at bekæmpe sine fjender først, såsom USA og de omkringliggende stater 
støttet af USA.        

Hvilken betydning har terror for os?

Terror kan defineres på mange måder, og er et kompliceret emne, men i bund og grund drejer det sig 
om at skabe frygt og rædsel – hvilket giver mening da, “terror” på engelsk betyder ’rædsel’. Terror har 
en kæmpe indflydelse på samfundet og individerne. Nogle borgere tør ikke engang gå ud for døren 
eller tag til begivenheder med kæmpe forsamlinger, da risikoen for terrorangreb er større. F.eks. efter 
9/11, blev sikkerheden i lufthavnene ændret markant, og nu er ’bombe’ jo ikke engang muligt at sige 
højlydt, uden at forvente en tackling af nærmeste vagt. Terrorisme har tilsyneladende vist sig at være 
yderst effektivt, hvilket har forårsaget, at vi har ændret vores måde at leve på. Politiken skriver 11. sep. 
I år 2005 en artikel, 4 år efter 9/11, at danskere er mere påpasselig i offentligheden, specielt nær 
storbyer. Faktisk svarede 50%, ud af de 1000 som deltog, at de tjekkede mere regelmæssigt om tasker 
eller mennesker så mistænkelige ud. Det skal også siges, at 9/11 ikke var det eneste siden artiklen, da 
London, i England blev ramt 2 gange i juli måned samme år. At London blev udsat for terror 2 gange, 
blot 2 måneder før artiklen blev udgivet, forklarer også hvorfor hver anden dansker, er mere paranoid. 
Det bortforklarer selvfølgelig ikke, at terror ikke har en kæmpe indflydelse på os, for det har den 
selvfølgelig, selv den dag i dag.
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