
Gibanje  

MLADI RAZISKOVALCI KOROŠKE 

Raziskovalno področje 

GEOGRAFIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskovalna naloga 

 

Avtor: Matevţ Rezman Tasič, 8. r. 

Mentorica: Branka Roškar, prof. geografije in teologije 

Leto izdelave: 2014/2015 

Šola: OŠ Radlje ob Dravi 

“DRŽAVA, KI JE NI”  

ALI 
 

 

 

 

 

ISLAMSKA DRŽAVA 

 TRKA NA VRATA EVROPE 



 

1 

KAZALO VSEBINE 

POVZETEK ................................................................................................................ 2 

1 UVOD .................................................................................................................. 4 

1.1 NAMEN NALOGE ......................................................................................... 4 

1.2 METODE DELA ............................................................................................ 4 

2 DRUŢBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI JUGOZAHODNE AZIJE .............. 5 

3 ISLAM .................................................................................................................. 7 

3.1 KORAN ......................................................................................................... 8 

3.2 TEMELJI ISLAMA ......................................................................................... 9 

3.2.1 Pet stebrov vere ...................................................................................... 9 

3.2.2 Šeriat ali šarija ...................................................................................... 10 

3.2.3 Dţihad ................................................................................................... 12 

3.3 DELITEV ISLAMA ....................................................................................... 13 

3.3.1 Suniti ..................................................................................................... 14 

3.3.2 Šiiti ........................................................................................................ 14 

3.4 POLOŢAJ ŢENSKE V ISLAMU .................................................................. 15 

4 ISLAMSKA DRŢAVA ......................................................................................... 17 

4.1 SIMBOLI ISLAMSKE DRŢAVE .................................................................. 17 

4.2 ZGODOVINA ............................................................................................... 18 

4.3 OZEMLJE ISLAMSKE DRŢAVE ................................................................ 19 

5 RAZISKOVALNI DEL ........................................................................................ 21 

5.1 HIPOTEZA 1: .............................................................................................. 21 

5.2 HIPOTEZA 2: .............................................................................................. 23 

5.3 HIPOTEZA 3: .............................................................................................. 27 

5.4 HIPOTEZA 4: .............................................................................................. 31 

5.5 HIPOTEZA 5: .............................................................................................. 34 

5.6 HIPOTEZA 6: .............................................................................................. 37 

5.7 HIPOTEZA 7: .............................................................................................. 41 

5.8 HIPOTEZA 8: .............................................................................................. 43 

5.9 HIPOTEZA 9: .............................................................................................. 45 

6 RAZPRAVA ....................................................................................................... 47 

7 REZULTATI ....................................................................................................... 49 

8 ZAKLJUČEK ...................................................................................................... 50 

9 VIRI IN LITERATURA ........................................................................................ 52 



 

2 

9 PRILOGE .......................................................................................................... 56 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Gostota poselitve v Jugozahodni Aziji ............................................................ 6 

Slika 2: Starostna piramida Iraka leta 2014  ............................................................... 6 

Slika 3: Starostna piramida Sirije leta 2014 ................................................................ 6 

Slika 4: Deleţ muslimanov v drţavah po svetu ........................................................... 8 

Slika 5: Karta drţav, v katerih je uveljavljeno šeriatsko pravo .................................. 11 

Slika 6: Odstotek ţena, ki mislijo, da jim moţ lahko nadvlada. ................................. 15 

Slika 7: Al Khansaa .................................................................................................. 16 

Slika 8: Zastava Islamske drţave ............................................................................. 18 

Slika 9: Grb Islamske drţave .................................................................................... 18 

Slika 10: S sivo barvo obarvani deli, ki jih  nadzoruje vojska Islamske drţave ......... 19 

Slika 11: S sivo barvo obarvani deli, ki jih nadzoruje vojska Islamske drţave  ......... 20 

Slika 12: Širitev ozemlja IS med avgustom 2014 in januarjem 2015  ....................... 25 

Slika 13: Uničenje mošeje v mestu Mosul v Iraku, julij 2014  .................................... 25 

Slika 14: Uničevanje kulturne dediščine v kraju Mosul, februar 2015  ...................... 25 

Slika 15: Zajete krščanske ţenske  .......................................................................... 26 

Slika 16: Karta prikazuje  število tujih borcev v Siriji oktobra  ................................... 28 

Slika 17: Deset drţav iz katerih prihaja največ borcev IS ......................................... 28 

Slika 18: Deleţ  muslimanov v drţavah Evrope ........................................................ 29 

Slika 19: Število borcev iz posameznih drţav  .......................................................... 29 

Slika 20: Verski voditelji izraţajo nestrinjanje z dejanji Islamske drţave .................. 31 

Slika 21: Statistika beguncev zaradi Sirske drţavljanske vojne  ............................... 33 

Slika 22: Ozemlje Islamske drţave in njenih zavezniških skupin .............................. 37 

Slika 23: Načrtovana pot Islamske drţave proti severu  ........................................... 39 

Slika 24: Načrt ekspanzije IS za naslednjih pet let ................................................... 39 

Slika 25: Protest PEGIDE v Dresdnu ........................................................................ 40 

Slika 26: Ozemlje Islamske drţave z označenimi naftnimi polji   .............................. 42 

Slika 27: Prodajo nafte in financiranje Islamske drţave z njo ................................... 42 

Slika 28: Muslimanki pokriti z burko .......................................................................... 44 

Slika 29: Moja predstavitev devetošolcem, januar 2015 ........................................... 45 

file:///d:/Users/tina%20glazer/Desktop/RAZISKOVALNA%20NALOGA-9.4.2015.docx%23_Toc416440179
file:///d:/Users/tina%20glazer/Desktop/RAZISKOVALNA%20NALOGA-9.4.2015.docx%23_Toc416440185
file:///d:/Users/tina%20glazer/Desktop/RAZISKOVALNA%20NALOGA-9.4.2015.docx%23_Toc416440193
file:///d:/Users/tina%20glazer/Desktop/RAZISKOVALNA%20NALOGA-9.4.2015.docx%23_Toc416440199
file:///d:/Users/tina%20glazer/Desktop/RAZISKOVALNA%20NALOGA-9.4.2015.docx%23_Toc416440205
file:///d:/Users/tina%20glazer/Desktop/RAZISKOVALNA%20NALOGA-9.4.2015.docx%23_Toc416440207


 

3 

POVZETEK 

Islamska drţava je v zadnjem letu naredila velik korak proti Evropi. Njeni napadi 

izven meja Jugozahodne Azije predstavljajo resen problem tudi za varnost nas, 

Evropejcev. Ker me je zanimalo, kje ima Islamska drţava svoje temelje in kakšni so 

njeni načrti ter od kod ji denarna sredstva, da se lahko tako hitro širi in zaseda 

ozemlja drţav, sem se odločil, da raziščem to tematiko. Cilj je bil tudi preveriti, koliko 

moji vrstniki na šoli poznajo problem Islamske drţave in jim ga tudi še bolj pribliţati 

ter jih o njej ozavestiti.   

Ugotovil sem, da Islamska drţava, ki se v medijih pojavlja kot kalifat, dejansko to ni, 

ima pa vse simbole drţave: grb, zastavo in himno. Nastanek Islamske drţave 

podpirajo številni drţavljani nemuslimanskih drţav, ki se odločajo za sodelovanje kot 

mudţahidi. Običajno gre za potomce priseljencev, ki se niso čutili sprejete v novih 

drţavah. Na tem mestu se je potrebno vprašati, koliko sami poskrbimo za 

vključevanje priseljencev in kakšen je naš odnos do njih. Uradne verske skupnosti se 

od Islamske drţave distancirajo, saj gre po njihovem mnenju v primeru Islamske 

drţave za popačeno podobo druge največje svetovne religije, ki z izgovorom, da bije 

dţihad, pobija nedolţne civiliste. Razlogov za nastanek napetosti v Jugozahodni Aziji 

je več: razdrobljenost islama, vmešavanje tujih velesil v reševanje lokalnih problemov 

in ne nazadnje bogata nahajališča nafte, ki »poganjajo« vso kolesje Islamske drţave. 

Vloga ţenske v Islamski drţavi je popolnoma podrejena moškemu, kar dokazujejo 

številni video posnetki, ki kroţijo po spletu. S hitrim širjenjem in s posameznimi 

terorističnimi napadi tudi izven zavzetega ozemlja predstavlja Islamska drţava 

nevarnost tudi za Evropo. Kljub aktualnosti obravnavane problematike sem ugotovil, 

da se moji vrstniki o njej ne zanimajo posebej, zato sem skušal s predstavitvijo 

Islamske drţave nekoliko povečati zanimanje za spremljanje dogajanja v 

Jugozahodni Aziji. 

 

Ključne besede: kalifat, Islamska drţava, nafta, Jugozahodna Azija, islam, dţihad 
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1 UVOD 

Poleti, ko sem se peljal v avtu, je bila po radiju ravno povedana novica, ki me je 

pritegnila, saj me zelo zanimajo mednarodni odnosi. Povedali so, da je skrajna 

islamistična organizacija Islamska drţava zasedla velik del Iraka. Zamislil sem se in 

naslednje dni še bolj pozorno kot ponavadi spremljal poročila. Še preden sem znova 

stopil skozi šolska vrata, je Islamska drţava razširila svoje ozemlje in svojo vojsko 

pripeljala tik pred Bagdad (na srečo ne vanj). Tako sem začel razmišljati o tem, kako 

je Islamski drţavi takšna ekspanzija uspela in od kod izvira, kje ima podporo … 

Kmalu pa smo bili priča tudi njenemu etničnemu čiščenju, ki ga lahko mirne vesti 

primerjam s Srebrenico. Islamsko drţavo sem raziskoval predvsem z vidika politične 

geografije. 

1.1 NAMEN NALOGE 

Namen naloge je bil z raziskovalnim delom preveriti postavljene hipoteze. Torej 

dokazati, da je Islamska drţava kalifat, da jo podpira veliko drţavljanov drugih celin. 

Ker so na območju Jugozahodne Azije velikokrat posredovale oboroţene sile ZDA, 

sem sklepal, da so tudi te posredno prispevale k nastanku Islamske drţave. Sklepal 

sem tudi, da širjenje Islamske drţave podpira veliko naravno bogastvo na ozemljih, ki 

ga zaseda in da moji vrstniki na šoli to problematiko dobro poznajo ter jo redno 

spremljajo. Prav tako sem raziskal vlogo ţenske v Islamski drţavi in preveril, ali res 

bijejo dţihad.  

Nalogo sem razdelil v dva dela. V prvem delu sem predstavil nekatere druţbeno-

geografske značilnosti Jugozahodne Azije, islam in Islamsko drţavo. V 

raziskovalnem delu sem s pomočjo zbrane literature in virov na spletu ter 

spremljanjem novic preveril zastavljene hipoteze.   

1.2 METODE DELA 

Pri raziskovalnem delu sem se osredotočil predvsem na dve raziskovalni metodi 

dela, torej na metodo spraševanja in metodo analize različnih virov in dokumentov. 

Pri metodi spraševanja sem ţelel uporabiti tako anketo kot intervju. Z anketo sem 

ţelel preveriti znanje o Islamski drţavi pri mojih vrstnikih, kjer sem jim zastavil nekaj 

vprašanj zaprtega tipa, kjer so imeli na razpolago ţe moţne odgovore, ter tudi nekaj 

vprašanj odprtega tipa, kjer so napisali svoje mnenje. Za strukturiran intervju sem se 

odločil pri kontaktiranju veleposlaništva Zdruţenih drţav Amerike, veleposlaništva 
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Zdruţenega kraljestva Velike Britanije in severne Irske in veleposlaništva Ruske 

federacije, ker sem ţelel izvedeti njihove poglede in razloge za vmešavanje v vojaške 

spore v Jugozahodni Aziji. Zanimalo me je tudi mnenje dr. Slavoja Ţiţeka, ki je sicer 

svetovno znani filozof, a njegovo delovanje sega tudi na področje politične filozofije, 

ki proučuje temeljna vprašanja oblasti, oblik vladavine, svobode posameznika znotraj 

drţavne tvorbe in še marsikaj.   

Spremljal sem tudi število beguncev na območju Iraka in Sirije in podatke primerjal s 

številom v preteklih letih. Pri primerjanju števila beguncev sem ugotovil, da so se pri 

posameznih virih številke za enako obdobje precej razlikovale. Seveda moramo 

računati na to, da gre v teh primerih zgolj za ocene (v glavnem pa so vključeni 

begunci, ki so nastanjeni v begunskih taboriščih). Spremljal sem tudi fotografsko in 

videogradivo na spletu, kjer sem opazoval napredovanje in pustošenje Islamske 

drţave. 

Pri delu sem tudi zbiral podatke iz razne literature, različnih spletnih virov in drugih 

medijev. Zbrano gradivo sem analiziral in ga obravnaval kritično.  

2 DRUŢBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

JUGOZAHODNE AZIJE 

Jugozahodna Azija leţi med Sredozemskim morjem in Perzijskim zalivom, drugo ime 

za to območje, ki se uporablja, je tudi Bliţnji vzhod. To območje je imelo ţe od nekdaj 

pomembno strateško lego, zato so preko tega ozemlja potekale pomembne 

prometne poti med Azijo in Evropo. Danes je Jugozahodna Azija zelo pomembna 

zaradi velikih nahajališč nafte in zemeljskega plina.  

Drţave Jugozahodne Azije so: Armenija, Azerbajdţan, Gruzija, Turčija, Iran, Irak, 

Izrael, Jordanija, Libanon, Kuvajt, Katar, Jemen, Oman, Savdska Arabija, Bahrajn, 

Sirija, Zdruţeni arabski emirati in Afganistan.  

Jugozahodna Azija je neenakomerno poseljena, večina ljudi ţivi na obalah, kjer je 

več padavin, v oazah v puščavskem delu, ob nahajališčih nafte, prebivalstvo pa je 

zgoščeno tudi v dolinah rek, kjer je na razpolago voda, predvsem ob Evfratu in 

Tigrisu v Mezopotamiji. Puščavska notranjost Arabskega polotoka in gorato Iransko 

višavje sta najredkeje poseljena.  
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V Jugozahodni Aziji prevladuje zelo 

mlado prebivalstvo, kar je razvidno tudi 

iz primera starostnih piramid Sirije in 

Iraka. To ugotovitev potrdi tudi podatek o 

povprečni starosti prebivalstva, ki se 

giblje od 18,1 v Afganistanu do 32,4 v 

Qatarju (Sirija 23,3 let, Irak  21,5 let). Kot 

primerjavo navajam podatek za 

Slovenijo, kjer je povprečna starost 

prebivalstva 43,5 let. (URL 2)    

 

 

Slika 2: Starostna piramida Iraka leta 2014 (URL 3) 

 

Slika 3: Starostna piramida Sirije leta 2014 (URL 3) 

Naslednja posebnost Jugozahodne Azije je njena narodnostna pestrost. Po 

narodnostni pripadnosti prevladujejo Arabci. Turki ţivijo na Anatolskem polotoku, 

Perzijci in Afganistanci na Iranskem višavju, Hebrejci v Izraelu. Kurdi ţivijo na 

območju Turčije, Iraka, Irana in Sirije. Ozemlje, kjer ţivijo, se imenuje Kurdistan in se 

ţe več desetletij borijo za svojo lastno drţavo.  

V preteklosti so se v tem suhem in negostoljubnem delu Azije preţivljali preteţno z 

vzrejo drobnice in kamel. Ţiveli so kot nomadi. V oazah so pridelovali dateljne in ţito, 

ob trgovskih poteh pa se je razvila tudi obrt. Povezani so bili v rodovno-plemenske 

skupnosti. Glavni vir spopadov med posameznimi skupnostmi je bila voda. (URL 4)  

Danes je glavni izvozni izdelek večine drţav nafta. Po ocenah naj bi bilo na tem 

območju kar dve tretjini svetovnih zalog nafte in ena tretjina zemeljskega plina. Na 

območju Jugozahodne Azije so največje proizvajalke nafte Savdska Arabija, Iran, 

Slika 1: Gostota poselitve v Jugozahodni Aziji (URL 
1) 
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Irak, Kuvajt in Zdruţeni arabski emirati. Nafta je tudi glavni vzrok za nemirnost tega 

območja. Hkrati pa se te drţave tudi zavedajo, da je nafta neobnovljivi vir in se bo 

nekoč izčrpal, zato denar vlagajo v razvoj lastne industrije. (URL 4) 

 

3 ISLAM 

Islam je monoteistična1 religija, katere verniki se imenujejo muslimani. Je druga 

največja svetovna religija, saj ji pripada 1.600.000.000 vernikov2. Biti musliman 

pomeni ţiveti v skladu  z boţjo voljo. 

Muslimani verujejo, da se je bog – Alah – preko nadangela Gabrijela razodel 

Mohamedu. To razodetje je zapisano v koranu, ki je njihova sveta knjiga. (URL 5) 

Islam je verstvo, ki poudarja uspeh in je zato bojevito misijonarsko naravnan. Zaveda 

se svoje slavne preteklosti, zato hoče osvojiti ves svet. Muslimani so prepričani, da 

njihova vera izpolni vse duhovne in verske potrebe človeka. (1) Islam uči, da lahko 

človek le znotraj islama v celosti upraviči svoj obstoj, ker lahko le skozi islam izvrši 

svoje poslanstvo na tem svetu in najde srečo v onstranstvu. Pripadnik islama mora s 

srcem in z razumom sprejeti temelje islamskega nauka in v skladu z njim urediti svoje 

vsakdanje ţivljenje. Ni dovolj, če resnico samo pozna, mora se po njej tudi ravnati. 

Islam je za muslimane popolna vera, ki ji ni moč ničesar dodati ali odvzeti. (URL 6)  

Islam je najmlajša velika religija, ki je nastala v 7. stoletju na območjih, kjer so bili 

pred tem ţe prisotni judovstvo, krščanstvo in druge oblike politeizma.  

Muslimanov je pribliţno 23 % svetovnega prebivalstva in predstavljajo večino v 49 

drţavah sveta. V glavnem muslimani prevladujejo v Jugozahodni in deloma v juţni in 

v  jugovzhodni Aziji (62 %), severni (20 %)  in podsaharski (16 %) Afriki. Manjši deleţ 

muslimanov je tudi v Evropi3 (3 %), severni Ameriki (manj kot 1 %) in juţni Ameriki 

(manj kot 1 %). (URL 7)  

                                                 
1
 Vera v enega boga. 

2
 Ocena za leto 2012. (URL 7) 

3
 Evropske drţave, v katerih muslimani predstavljajo več kot 5 % prebivalstva: Albanija, Avstrija, 

Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Francija, Nemčija, Makedonija, Črna Gora, 
Nizozemska, Rusija in Švica. (URL 9 )  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Bulgaria&usg=ALkJrhhYE8DObdkRKNF0qsIYgNSdpfqz1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Germany&usg=ALkJrhjR9WeVftYmngNYggNoyIt9Hni4Lw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_the_Republic_of_Macedonia&usg=ALkJrhgyyXtGc-DDzh8fpaqOt-RM0AvXlQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Switzerland&usg=ALkJrhjY9a7UYT_3VmFAJ7XlSxIqG7ewiA
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Slika 4: Deleţ muslimanov v drţavah po svetu (URL 7) 

3.1 KORAN 

Koran je sveta knjiga muslimanov. V njej je zapisano razodetje Alaha Mohamedu 

preko nadangela Gabrijela. Avtor korana tako ni Mohamed, ampak Alah, saj ga je le-

ta Mohamedu, ki je bil nepismen, narekoval. On pa ga je posredoval dalje. Razodetja 

so se najprej širila ustno, kmalu pa so jih tudi zapisali, vendar so jih šele po 

Mohamedovi smrti zbrali v knjigo. Prepisovali so jih na krhka gradiva, ki so bila na 

voljo v osrednji Aziji (npr.: kamelje lopatice, palmovo lubje, glinene ploščice). Koran 

uči o edinosti in moči Alaha ter o tem, v kaj morajo muslimani verovati. Daje jim tudi 

natančne napotke za ţivljenje. 

V koranu se vidi vpliv judovstva in krščanstva, ki je najbolj opazen v njegovi razlagi 

stvarjenja sveta, saj tudi tukaj srečamo Adama, Evo, Kajna in satana. Podobno kot v 

krščanstvu tudi v islamu zasledimo poslednjo sodbo. V koranu so omenjeni številni 

judovski in krščanski preroki, npr.: Salomon, Noe, Mojzes, David,  Abraham, Jezus … 

Koran je sestavljen iz 114 sur ali poglavij. Sure so razdeljene na vrstice. Teh je od 3 

pa do 287 v posamezni suri.  

Spisi, imenovani suna, vsebujejo poročilo o Mohamedovem nauku in dejanjih. Ti spisi 

razlagajo koran in so nekakšna navodila o tem, kako ţiveti vero, častiti boga in 

ravnati ob določenih dogodkih. (URL 11)  
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Koran je bil razodet v arabščini in se šteje za prvi knjiţni spomenik arabskega 

klasičnega jezika. Velja kot vir navdiha v knjiţevnosti in umetnostnih zvrsteh.  

Obstajajo posebna pravila za rokovanje s koranom. Eno od njih je, da se mora vernik 

pred rokovanjem z njim umiti, kar ima tudi simboličen pomen (pred pogovorom z 

bogom se je potrebno notranje očisti). (2) 

Ker velja koran za boţjo besedo, se ga skuša večina muslimanov naučiti brati v 

izvirniku, torej v arabščini, čeprav to ni njihov materni jezik. Učijo se več sur ali 

poglavij korana na pamet, nekateri se poskušajo naučiti celo vso knjigo. (URL 11) 

3.2 TEMELJI ISLAMA 

Ţivljenje v skladu z islamskimi predpisi je sestavni del islamskega verovanja. Islamski 

predpisi jasno določajo odnos vernika do boga, do soljudi, druţine, druţbe in 

človeštva. Vsi ti odnosi se medsebojno prepletajo in so trdno povezani. (URL 6) 

Muslimanska etika vedenja izhaja iz verovanja, da je vse ţivo ustvaril Alah in se mora 

zato spoštovati. Ta načela vključujejo mnogo socialnih odgovornosti; kot so 

spoštovanje staršev, sosedov in skupnosti; tudi poštenost, potrpeţljivost in 

zanesljivost. Pobijanje ţivali za zabavo je v islamu prepovedano. (URL 11)  Torej na 

koranu temelji pet glavnih temeljev islama, muslimansko versko pravo in  nenazadnje 

tudi dţihad ali sveta vojna. 

3.2.1 Pet stebrov vere   

Vsakega muslimana zavezuje pet temeljev vere, ki bi jih naj vsakdo izpolnjeval. 

 Izpoved vere ali šehadet (šehada) je izpovedovanje vere v vsakdanjem ţivljenju. 

Molitev, ki se ponavlja večkrat dnevno, je: »Ni boga razen Alaha in Mohamed je 

njegov prerok.« 

 Obredna molitev ali salat je muslimanom zapovedana petkrat dnevno in je 

obvezna. Vsaka molitev ima tudi svoj čas, v katerem jo je potrebno opraviti. Med 

molitvijo so muslimani obrnjeni proti Meki in delajo obredne gibe, kot so vstajanje, 

priklanjanje in poklekovanje, kar naj bi dokazalo njihovo predanost bogu. 

 Post ali sawan je verski obred v mesecu ramadanu, ki pomeni vzdrţnost od 

hrane, pijače, spolnih odnosov in drugih stvari od sončnega vzhoda do zahoda. 

Po sončnem zahodu posta ni. Post jih opominja, da dobre stvari v ţivljenju lahko 
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uţivajo, vendar ne čezmerno. To je čas za učenje korana, samodiscipline in za 

dobrodelnost.  

 Miloščino ali zekat  mora opraviti vsak musliman, ki ima določeno količino imetja  

ter del tega (2,5 %) dati tistim, ki ga potrebujejo. To obvezo verniki izpolnijo enkrat 

letno. Zekat naj bi vernike varoval pred skopuštvom in sebičnostjo, zagotavljal naj 

bi druţbeno stabilnost in širil medsebojno ljubezen ter solidarnost med ljudmi.  

 Romanje v Meko ali hadţ je romanje, ki ga mora vsak musliman, ki to ekonomsko 

zmore, opraviti vsaj enkrat v ţivljenju. Večkratno opravljanje hadţa je 

prostovoljno. (URL 3) V Meki mora romar obiskati Kaabo. Nihče ne sme na 

romanje, če prej ni poskrbel za druţino, in sicer da ne bi trpela pomanjkanja v 

njegovi odsotnosti. Revni, starejši, bolni in nesposobni so romanja oproščeni. 

(URL 6) 

 

3.2.2 Šeriat  ali  šari ja  

Šeriat je islamsko versko pravo in v dobesednem prevodu pomeni »jasna, ravna 

pot«. Vira za šeriat sta koran in suna. To pravo daje jasna in izčrpna navodila za 

osebno ţivljenje in za vodenje drţave. V drţavah s šeriatskim pravom v bistvu skoraj 

ni razlike med drţavnim in verskim pravom in zakoni. Na splošno ima islam stroge 

prepovedi in kazni za prestopke, ki naj bi bili nevarni druţbi. Šeriat zahteva npr.: 

smrtno kazen za prestopek kot je umor; prav tako je prestopek, če se izdaja knjige, ki 

obravnavajo Alaha brez spoštovanja, saj to za njih pomeni bogokletje. Velikokrat pa 

je kazen tudi sekanje udov.(3) 
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Slika 5: Karta drţav, v katerih je uveljavljeno šeriatsko pravo (URL 12) 

Legenda k sliki 5 

  Drţave, v katerih se šeriatsko pravo ne uporablja v sodnem sistemu. 

  Drţave, v katerih velja šeriatsko pravo pri urejanju osebnih statusov ( poroka, ločitev, 

dedovanje in skrbništvo nad otroki). 

  Drţave, v katerih se šeriatsko pravo uporablja v celoti (urejanje osebnega statusa in 

kazenski postopki). 

  Drţave, ki imajo regionalne razlike v uporabi šeriatskega prava. 

Za muslimane veljajo določeni predpisi, katerih naj bi se drţal vsak musliman (URL 

6): 

a) izogibanje prepovedanemu – se pravi tistemu, kar je Alah prepovedal, da bi človek 

zaščitil svoje telo, razum, dušo in soljudi pred vsem, kar vpliva razdiralno ali ogroţa 

človekovo zdravje: alkoholu, razvratu, hranjenju s svinjskim mesom in mesom 

poginulih ţivali, obrestim, prevaram, laţem, kraji, nasilju, seganju po tujem imetju in 

časti ipd.; 

b) upoštevanje zapovedanega v praksi pomeni, da musliman izvršuje vse, kar mu 

Alah zapoveduje in sovraţi tisto, kar mu je Alah prepovedal. Verniku mora biti v 

največje veselje, da si pridobi boţjo naklonjenost, zato se mu pokorava ne glede na 

to, ali modrost Alahove prepovedi razume ali ne; 

c) moralni standardi so trdno vpleteni v vse islamske predpise, pa naj gre za 

šeriatske prepovedi ali pa zakone. Pomanjkanje moralnega čuta je greh. Kdor ţeli biti 
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dober vernik, mora imeti visoko razvita moralna načela. Samo tako si lahko pridobi 

Alahovo zadovoljstvo. Za vernika je stroga obveza, da se lepo vede do vseh ljudi. 

3.2.3 Džihad  

V prevodu ima beseda dţihad dva pomena. Prvi pomen predstavlja človekov notranji 

boj ali trud za pošteno ţivljenje in je verska dolţnost vsakega muslimana. To je 

osebna dolţnost za moralno in versko izboljšanje. Musliman ne sme škodovati 

drugim, saj dţihad vključuje tudi načelo strpnosti do pripadnikov ver, ki so omenjene 

v koranu, torej do kristjanov in judov. 

Druga razlaga besede dţihad je sveta vojna. Oseba, ki sledi dţihadu, se imenuje 

mudţahid. V koranu beseda dţihad v večini primerov pomeni vojskovanje. Ali koran 

zapoveduje samo obrambno vojskovanje ali vsesplošno vojno proti nemuslimanom, 

ni jasno in je odvisno od razlage.  

V klasični islamski sodni praksi se izraz dţihad povezuje s širjenjem in obrambo 

islamskega ozemlja. Kasneje v času kolonizacije je vidik dţihada predvsem ne-

militanten, danes pa večina muslimanov odobrava samo teritorialno obrambo 

islamskega ozemlja in zaščito verske svobode.  (URL 13) 

Ker si koran lahko razlaga vsak na svoj način, med drugim tudi verze, ki omenjajo 

dţihad, veliko ljudi sveto vojno interpretira po svoje. Islam daje jasno vedeti, kdaj je 

vojna etično pravična in kdaj se takšna vojna lahko izvaja. Muslimani jo morajo 

izvajati v skladu z načeli Alahove pravičnosti. (4) Vojna je etično upravičena, če 

druga drţava napade islamsko drţavo in s tem zatira tam naseljene muslimane. (4) 

Islam dovoljuje bojevanje v samoobrambi ali v obrambi vere, ali proti tistim, ki nasilno 

preganjajo ljudi iz svojih domov. Istočasno islam zahteva, da je ravnanje z nasprotniki 

milostno. Predpisuje stroge zakone bojevanja, ki vključujejo prepoved poškodovanja 

civilistov, prepoved uničevanja pridelkov, dreves in ţivine. Islam prav tako zahteva, 

da v primeru, ko nasprotnik izrazi ţeljo po koncu sovraţnosti in ţeli vzpostaviti mir, 

muslimani to sprejmejo in naredijo enako. Dţihad se nikoli ne izvaja z razlogom, da 

se nekoga prisili, da izbere določeno vero. Ravno nasprotno, izvaja se z namenom 

zaščite pravice do svobodne izbire. (URL 15) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Strpnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vera
http://sl.wikipedia.org/wiki/Koran
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kristjan
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vojskovanje
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Kadar se ljudi sili, da se preobračajo v islam, ali pa je njihov namen pridobiti pod 

oblast druge narode z naselitvijo, prilastitvijo ozemlja za gospodarski dobiček, 

reševati spore in dokazovati vodilno moč, pa to ni dţihad. 

Da je vojaški dţihad zakonit, mora spoštovati zelo stroga pravila (4): 

 Vedno mora spopad začeti nasprotnik. 

 Le verski voditelj lahko začne bitko. 

 Boriti se je treba za dosego dobrega. 

 Če je le mogoče, je treba najti drug način za reševanje sporov. 

 Bitka ne sme potekati za pridobitev ozemlja. 

 Nedolţnih ljudi se ne sme pobijati in lastnina ne sme biti poškodovana. 

 Ţenske ne smejo biti posiljene. 

 Potrebna je pravična obravnava sovraţnikov, tudi ranjenih vojakov. 

 Takoj, ko sovraţnik zaprosi za mir, je treba vojno končati. 

Muslimani po vsem svetu ne priznavajo dţihada, ki ga je razglasila Islamska drţava, 

predvsem pa nasprotujejo pobijanju civilistov v imenu islama. (URL 16) Kljub vsemu 

pa muslimani verujejo, da bi bila svetovna Islamska drţava rešitev za vse teţave. 

 

3.3 DELITEV ISLAMA 

Islam je neenoten tako kot krščanstvo. Razlog za delitev ni vera v Alaha in njegovega 

preroka Mohameda, ampak je posledica političnega prepričanja. Saj se je delitev 

pojavila, ko so začeli razlagati, kdo je Mohamedov zakoniti naslednik. (URL 17) 

Dandanes se islam deli na več smeri: sunite, šiite, vahabite4, haridţite5, alavite6, 

druze7, sufije8 idr. 

                                                 
4
 Najpomembnejša smer islama na Arabskem polotoku, ki jo je ustanovil Mohamed ibn Abd al Vahab v 

18. stoletju in je zahtevala vrnitev h koreninam islama, deluje z mislijo: »Vsi objekti čaščenja, razen 
Alaha, so napačni, in vsi, ki jih častijo, zasluţijo smrt.« (URL 18) 
5
 Sekta, ki se je pojavila takoj po razkolu islama na šiite in sunite. Priznavala je le izvoljenega kalifa. 

Verniki, ki so bili na začetku privrţenci Alija, so ga kasneje ubili. Ohranila se je le zmerna veja v 
Omanu. (5) 
6
 Predstavljajo 12 % sirskega prebivalstva, tudi sirski predsednik Bašar al Asad je alavit. Alaviti 

verujejo, da je četrti kalif Ali bog. 
7
Monoteistična verska in druţbena skupnost, ki jo najdemo predvsem v Siriji, Libanonu, Izraelu in 

Jordaniji. Je veja  šiitskega islama, ki je razvila posebno teologijo, znani pa so tudi po tem, da  na 
ezoteričen način razlagajo svete spise. Izpostavili so tudi vlogo razuma in resnicoljubnosti. (URL 19) 
8 Sufijski islam ali mistični islam poudarja predvsem osebni odnos do boga in manj poudarjajo 
islamske zakone.  Pot k bogu iščejo s kesanjem, vzdrţnostjo in revščino. Največji pomen pripisujejo 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monotheism&usg=ALkJrhgKg0ttwhVd4suzLaqG_tifqsJVOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam&usg=ALkJrhhbEgtHXgCKmSyRKHT-Zks0Gzd02A
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3.3.1 Sunit i   

Suniti so največja muslimanska veja, saj ji pripada od 80 % do 90 % vseh 

muslimanov. Beseda sunit izhaja iz besede suna, ki pomeni »pot, ki jo je pokazal 

Mohamed«, zato je temelj sunitskega verovanja in ţivljenja koran. Suniti so za 

Mohamedovega naslednika priznali kalifa9, ki ga je izvolil svet starešin plemena 

Kurajš10. Menijo, da Mohamed pred svojo smrtjo ni dal navodil, kdo naj ga nasledi. 

(URL 5) 

Suniti gledajo na dţihad iz štirih zornih kotov. Poznajo: 

 dţihad srca (bojevanje proti hudiču in zlu v sebi), 

 dţihad jezika (oznanjanje resnice – islama po svetu),  

 dţihad roke (odločati se, kaj je prav in bojevati se proti krivicam z dejanji), 

 dţihad meča (oboroţen boj za islam oziroma sveta vojna).  

Nekateri sunitski učenjaki imenujejo dolţnost dţihada tudi šesti steber islama, čeprav 

uradno nima takega statusa.  (URL 13) 

3.3.2 Š i i t i  

Verjamejo, da so lahko pravi namestniki Mohameda le njegovi sorodniki oziroma 

imami11. Za prvega kalifa tako štejejo Alija, ki je bil Mohamedov bratranec, kateremu 

naj bi Mohamed razkril najgloblje skrivnosti islama. Šiiti imajo imame za šesti steber 

islama. Šiiti so večina (okoli 80 %) na območju Perzijskega zaliva. (URL 20) Čeprav 

ima šiitski islam mnogo manj privrţencev kot sunitski, prevladuje v Iranu, najdemo ga 

tudi v mnogih drugih muslimanskih deţelah, npr. v juţnem Iraku, Libanonu in 

Bahrajnu. Šiitski verski voditelji v Iranu se imenujejo ajatole12. (URL 11) 

Šiitsko razumevanje dţihada je bolj osredotočeno na bojevanje znotraj človeka. 

Omenjajo tudi zunanje vojne, a poudarjajo, da je lahko bitka in vojna dobljena samo 

znotraj posameznega muslimana. (URL 13) 

                                                                                                                                                         
meditaciji, umirjenosti in ljubezni do bliţnjega. Prvi sufiji so bili sveti moţje in so ţiveli brez lastnine. 
(URL 11) 
9
 Je naziv vladarja kalifata ali naziv duhovnega poglavarja islamske skupnosti, ki ţivi po 

šerijatskem pravu. Pomeni  naslednika ali  predstavnika Alahovega preroka. Vsi kalifi so se imeli 
za Mohamedove naslednike. (URL 16)  
10

 Arabsko pleme, ki je naseljevalo območje v in okoli mesta Meka v Savdski Arabiji. Bili so varuhi 
svetega templja. Poreklo plemena je povezano z Abrahamom, član tega plemena je bil zadnji 
prerok Mohamed. (URL 54) 
11

 Dobesedni pomen besede je »nezmotljiv in neoporečni vodnik«. Verze v koranu, ki imajo skrivni 
pomen, lahko razloţijo le oni. (5) 
12

 Dobesedni pomen besede je »Alahovo znamenje« (5). 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Suniti&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hudi%C4%8Du&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0erijat&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mohamed
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=hr&u=http://bs.wikipedia.org/wiki/Mekka&usg=ALkJrhjdXPTGUR-ApjqL9PYrIRLaTODugA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=hr&u=http://bs.wikipedia.org/wiki/Saudijska_Arabija&usg=ALkJrhhCFab6Gc3DcXyIriWd-_pLBp0Rig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=hr&u=http://bs.wikipedia.org/wiki/Muhammed&usg=ALkJrhghFAAEULk7ZZjE_PvbgUuESufUBA
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3.4 POLOŢAJ ŢENSKE V ISLAMU 

Po koranu je ţenska enakovredna moškemu. Ţal pa to ne velja zmeraj v 

vsakodnevnem ţivljenju. Status in poloţaj ţenske je pogosto odvisen od socialnega 

stanja v drţavi. Niţji kot je ţivljenjski standard v drţavi, iz katere izhaja oz. biva 

islamska druţina, manj svobode in pravic bo ţenska imela. Glavni krivec za slab 

poloţaj ţenske v islamu torej ni koran oz. nauk, ki ga uči vera, ampak lastna razlaga 

korana. (URL 21) Ţenske v islamskem svetu morajo po Alahovi zapovedi nositi 

hidţab, ki je vrsta pokrivala in naj bi bilo namenjeno zavarovanju ţenske pred pogledi 

tujih moških. Ţenska naj bi tako svojo lepoto kazala le bliţnjim. 

Moţ se lahko poroči z največ štirimi ţenami. Vendar  je njegova dolţnost, da jih vse 

preskrbi. Ta ukrep je bil uveljavljen zaradi velikega števila ţensk.  

Moţ je ţeni nadrejen in moški so v druţbi višje kot ţenske. Ţenska mora biti 

moškemu pokorna, mora biti dobra do druţine in čuvati njegovo lastnino. Ţenske 

imajo pravico do izobraţevanja (ločeno od moških), pravico do posedovanja, pravico 

do dela, pravico do ločitve (če je to utemeljeno s šeriatskim pravom) itd. Zato ne 

preseneča miselnost, v katero so ţenske prepričane, da nasilje moţa nad ţeno ni nič 

posebnega. To dejstvo predstavlja raziskava, ki jo je opravil UNICEF v drţavah 

muslimanskega sveta.  

 

 

Slika 6: Graf prikazuje odstotek ţena starih od 15 do 49 let, ki mislijo, da jim moţ lahko nadvlada. Podatki 
za januar 2013 (URL 22) 
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Vse pogosteje pa lahko zasledimo, da se 

veliko ţensk v Islamski drţavi bori v skupini 

Al Khansaa, ki je neke vrsta ţenske policija 

ali verska enota. To je brigada ţensk, bork in 

vojakinj, ki se bori na strani Islamske drţave, 

da bi razširili uresničevanje šeriatskega 

prava. Pojavila se je na območju mesta Raqa 

v začetku leta 2014. Številčnost te brigade je 

tajna in ni jasno, kje vse je razširjena. Te 

brigade na zelo krut način ter z mučenjem 

skrbijo, da so vse ţenske in vsi moški 

kaznovani, če se ne drţijo njihovih zakonov. 

(URL 24) 

 

  

Slika 7: Al Khansaa (URL 23) 
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4 ISLAMSKA DRŢAVA 

Islamska drţava je v svoji šestnajstletni zgodovini večkrat spremenila svoje ime. 

Trenutno se imenuje Islamska drţava  (IS –  Islamic State), druga poimenovanja so 

bila: Islamska drţava Iraka in Levantha (ISIL – Islamic State of Iraq and the Levan) in 

Islamska drţava Iraka in Sirije (ISIS – Islamic State of Iraq and Syria). 

Islamska drţava je dţihadistična vojaška skupina v Iraku in Siriji, ki ţeli ustvariti 

Islamsko drţavo – kalifat, v katerem bi vladalo šeriatsko pravo in vahabistična verzija 

islama. Skupina je razglasila versko avtoriteto nad vsemi muslimani sveta, v svoj 

kalifat pa hočejo vključiti Sirijo, Jordanijo, Izrael, Palestino, Libanon, Ciper in del 

juţne Turčije. (URL 25) 

Islamska drţava  je sunitska ekstremistična organizacija, katere osrednja ideologija je 

protizahodnjaška razlaga islama, ki zagovarja versko nasilje in označi za verske 

odpadnike vse, ki se ne strinjajo z njihovo teologijo. Cilj Islamske drţave je ustanoviti 

salafistično13 islamistično drţavo v Iraku, Siriji in ostalih delih Levanta14. 

4.1 SIMBOLI ISLAMSKE DRŢAVE 

Islamska drţava ima vse uradne drţavne simbole: grb, zastavo in himno. Njihovo 

geslo se glasi: »Obstati in se širiti.« Njihova himna: My Nation, Dawn Has Appeared  

(Moje ljudstvo, zora je prišla) opeva prelivanje krvi in predanost Alahu. 

Zastava Islamske drţave je  črne barve z belim napisom in pečatom na njej. Napis na 

zastavi je šehadet ali šehada in pomeni izpovedovanje njihove edine resnice, ki v 

prevodu pomeni: »Ni drugega resničnega boga razen Alaha, Mohamed je Alahov 

poslanec.« Zapisan je v dveh delih. Nad pečatom piše: »Ni drugega resničnega boga 

razen Alaha.« V pečatu, ki naj bi bil pečat Mohameda, pa: »Mohamed je njegov 

poslanec.« (URL 26) Takšen simbolizem predstavlja ponovno ustanovitev kalifata 

zgodnjega islama, z vsemi političnimi in verskimi posledicami. 

                                                 
13

 Velja za eno najbolj vplivnih islamističnih radikalnih gibanj, ki se je pojavilo konec 19. stoletja. 
Pripadniki so se zavzemali za »očiščenje« islama z vrnitvijo k prvotni obliki njihove vere, ki naj bi jo 
prakticirali za časa preroka Mohameda. Vendar obstaja več ločin znotraj salafizma, vsem pa je skupna 
ekstremna konservativnost, zunanja manifestacija poboţnosti in stroga spolna ločenost. (URL 27) 
14

Geografska, zgodovinska in kulturna regija, ki v širšem smislu označuje prostor 
vzhodnega Sredozemlja. K Levantu v oţjem smislu prištevamo Hatay (provinca v juţni Turčiji), Sirijo, 
Ciper, Libanon, Palestino, Izrael in Jordanijo, tj. ozemlja bivših kriţarskih drţav na Bliţnjem vzhodu 
v srednjem veku. (URL 28) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEihad
http://sl.wikipedia.org/wiki/Irak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sirija
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eriatsko_pravo
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vahabiti&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jordanija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://sl.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Libanon
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ciper
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tur%C4%8Dija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemlje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hatay_(provinca)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEarske_dr%C5%BEave
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
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Črna podlaga zastave izvira ţe iz časa revolucije proti Abasidom leta 747 in je tako 

povezana z abasidskim kalifatom. Drugi pomen črne barve na zastavi je teološki in 

napoveduje prihod Mahdija15, zadnjega preroka, ki bo napovedal poslednjo sodbo. 

Ta razlaga je stopila v ospredje s sodobnim islamizmom in dţihadom v poznih 90. 

letih 20. stoletja. (URL 29) Enako zastavo kot Islamska drţava uporabljajo tudi 

nekatere druge skrajne skupine.  

 

Slika 8: Zastava Islamske drţave (URL 25) 

 

Slika 9: Grb Islamske drţave (URL 25) 

 

4.2 ZGODOVINA 

Prvi zametki Islamske drţave so nastali leta 1999, ko je Abu Musab al-Zarqawi16 

ustanovil organizacijo Jama'at al-Tawhid wal-Jihad, ki je leta 2004 postala del Al-

Kaide v Iraku. Skupina se je borila proti ameriški okupaciji. Januarja 2006  je skupaj s 

sunitskimi uporniškimi skupinami ustanovila odbor mudţahidov. Ta je oktobra istega 

leta postala Islamska drţava Irak (ISI), ki se je razširila v večje število iraških mest. 

Leta 2008 so se jim uprli sunitski Iračani in druge uporniške skupine, zato je Islamska 

drţava Iraka do aprila 2013 relativno mirovala. Takrat so svoje ime spremenili v 

Islamsko drţavo Iraka in Levanta (ISIL), na čelo organizacije pa je stopil Abu Bakr al-

Baghdadi17. V Iraku je dobil močno podporo s strani sunitov, saj jih je po njihovem 

mnenju nova iraška vlada diskriminirala.  

Ko se je Islamska drţava priključila sirski drţavljanski vojni, se je njihova prisotnost 

okrepila v mnogih mestih. Junija 2014 so imeli vsaj 4.000 borcev. Napadali so vladne 

in vojaške tarče in ubili na tisoče ljudi. Avgusta 2014 je Sirski observatorij za 

človekove pravice ugotovil, da je v Siriji do 50.000, v Iraku pa okrog 30.000 borcev. 
                                                 
15

 Mahdi je mesijanski rešitelj, ki bo zapolnil Zemljo s pravičnostjo in obnovil pravo vero.  
16

Jordanski terorist, rojen 20. oktobra 1966 v Amanu, Jordanija, umrl 7. junija 2006 v Hibhibu, 
Irak. Vodil je paravojaško usposabljanje v Afganistanu. (URL 31) 
17

Rojen je leta 1971 v bliţini Samare v Iraku. V času ameriške invazije na Irak leta 2003 je bil duhovnik 
v mošeji, leta 2014 je opravil doktorat iz islamskih študij. 29. junija 2014 je napovedal 
ustanovitev svetovnega kalifata in bil imenovan za njegovega kalifa. Zlasti v muslimanskem svetu je 
bilo veliko razprav o tem, ali je njegovo samooklicanje za kalifa legitimno. (URL 32) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/175962/Earth&usg=ALkJrhi4SCd-zvCO1SWzQuCLRRv4RmvTdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/497082/religion&usg=ALkJrhhqaFEQxzBI-XGIJN5tJsInZAPszA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan&usg=ALkJrhhQDMn5JoYr-NsIm-4hSTN9wbBFYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Worldwide_caliphate&usg=ALkJrhh0XmDjrCZXupqG_U2iYNWnLGrGEw
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Februarja 2014 je Al-Kaida prekinila vse stike z Islamsko drţavo, češ da so bili po 

njihovem mnenju pretirano brutalni in neobvladljivi. Islamska drţava je 29. junija 2014 

razglasila kalifat, Abu Bakr al-Baghdadi pa je bil imenovan za kalifa. Skupina se je 

preimenovala v Islamsko drţavo. (URL 31) 

4.3 OZEMLJE ISLAMSKE DRŢAVE 

Islamska drţava zaseda ozemlja Iraka, Sirije, Alţirije in Libije. V zadnjih dveh 

drţavah ni prisotna neposredno, ampak so tam njej zveste muslimanske milice. V 

Libiji so se le-te okrepile po padcu reţima Moamerja Gadafija. Veliko območij, ki so 

pod nadzorom Islamske drţave, je bogatih z nafto. Po 13. 3. 2015 je prisotna tudi v 

Nigeriji, kjer ji je zvestobo izrekla skrajna skupina Boko Haram. 

 

Slika 10: Na karti so s sivo in črno barvo obarvani deli, ki jih  nadzoruje vojska Islamske drţave v Siriji na 
dan 15. 3. 2015 (URL 32) 
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Slika 11: Na karti so s sivo in črno barvo obarvani deli, ki jih nadzoruje vojska Islamske drţave v Iraku na 
dan 15. 3. 2015 (URL 33) 

Islamska drţava ima po vsem svetu veliko pristašev, ki prav tako podpirajo razširitev  

Islamske drţave na ves svet. To so: Abu Sayyaf na Filipinih in v Maleziji, Boko 

Haram v Nigeriji, Islamski borci za svobodo Bangsamoro na Filipinih, Jemaah 

Islamiyah v jugovzhodni Aziji, Ansar al-Sharia v Libiji, Ansar al-Sharia v Tuniziji, 

Ansar Bait al-Maqdis v Egiptu, Jund al-Khilafah v Alţiriji in Tehrik-i-Taliban v 

Pakistanu. (URL 5) 

Prva izmed teh skupin je ţe priznala nadvlado Islamske drţave in tako razširila njen 

nadzor tudi na območje Afrike. To je nigerijska islamistična milica. "Sporočamo vam 

dobro novico o širjenju kalifata na zahodno Afriko, saj je kalifat ... sprejel zavezništvo 

naših sunitskih bratov za širjenje vere in dţihada.« To je bilo sporočilo tiskovnega 

predstavnika Boko Haram. (URL 34) 
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5 RAZISKOVALNI DEL 

Ker ţe nekaj mesecev pozorno spremljam dogajanje v Jugozahodni Aziji in o 

dogajanju tam veliko razmišljam. Tako sem prišel do določenih trditev ali hipotez, ki 

sem jih ţelel preveriti. V veliko pomoč so mi bili spletne strani večjih medijskih hiš, ki 

so aktualno poročale o dogajanje v Siriji in Iraku. Med prebiranjem člankov in novic 

sem ugotovil, da se je poročanje o posameznem dogodku pri različnih medijskih 

hišah razlikovalo. Razlika je bila v načinu poročanja torej v objektivnosti, pozoren 

sem tudi bil, da sem se izogibal člankom in poročanj tistih, ki so ţe povzemali novico 

od nekoga drugega, če pa sem uporabil povzetek, sem preveril, da gre za 

verodostojen vir.       

 

5.1 HIPOTEZA 1: ISLAMSKA DRŢAVA JE KALIFAT 

V medijih se je večkrat pojavila novica, da je Islamska drţava kalifat oz. da je bil 

kalifat razglašen nad delom ozemlja Sirije in Iraka. Ker so mediji brez izjeme poročali, 

da se je voditelj Islamske drţave Abu Bakr al Bagdadi imenoval za  kalifa, sem 

sklepal, da je hipoteza pravilna. Da sem jo preveril, sem moral najprej ugotoviti, kaj 

sploh pomeni kalifat in kako postaneš kalif. To sem ugotovil tako, da sem prebral 

nekaj virov, kjer sem ugotovil, da je kalifat drţava, ki jo vodi kalif. Kalif je prerokov 

naslednik oz. namestnik na Zemlji in hkrati prvi imam muslimanske skupnosti. 

Kalifova funkcija je predvsem duhovna in je omejena na zagotavljanje spoštovanja 

šarije. Hkrati tudi ne more določati ali spreminjati islamskega nauka. Tako ima kalif 

manjša pooblastila kot šiitski imam. Na začetku so bili kalifi najbolj zasluţni člani 

islamske skupnosti. Pod Abasidi18 je kalifat postal zapleten politično-verski sistem. 

Poloţaj kalifa je kmalu postal deden, sprva pa je nekdo postal kalif zaradi 

osebnostnih in verskih odlik. (2) 

Obstajajo trije načini, kako postati kalif. Prva moţnost je, da te za svojega naslednika 

imenuje aktivni kalif. Drugi način je, da ubiješ aktivnega kalifa in tako s silo 

                                                 
18

Abasidi se je imenovala a kalifov v Bagdadu, ki so vladali med leti 750 in 1258 celotnemu 
islamskemu svetu (razen Španije). Dinastija je upravno propadla leta 1258, ko so Mongoli osvojil 
Bagdad. Potomci še danes ţivijo v današnjem Iraku. (URL 36) 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dinastija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kalif
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bagdad
http://sl.wikipedia.org/wiki/750
http://sl.wikipedia.org/wiki/1258
http://sl.wikipedia.org/wiki/Obleganje_Bagdada_(1258)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Obleganje_Bagdada_(1258)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Irak


 

22 

prevzameš kalifat in naziv kalif. Tretja opcija pa je, da te soglasno izvolijo vsi 

muslimanski učenjaki, voditelji in ugledneţi. (URL 35) 

Abu Bakr al Bagdadi se v medijih pojavlja kot kalif, zatorej naj bi bil vodja vseh 

muslimanov in upoštevati bi ga morali vsi muslimani, pa če je za to vlogo sposoben 

ali ne. Islamska drţava torej v enem pogledu ustreza kalifatu, saj jo vodi kalif. 

Vprašanje, ki  se postavi samo po sebi pa je ali je kalif Islamske drţave (Abu Bakr al 

Bagdadi) do tega poloţaja prišel na legitimen način. Kajti če ni prevzel vodilne vloge 

na predpisan način, ni kalif in ne more voditi kalifata.  

Abu Bakr al Bagdadi je imel tri moţnosti, da bi postal uradni in splošno priznani kalif. 

 Za naslednika bi ga moral imenovati predhodni kalif. To je popolnoma nemogoče, 

saj je zadnjega legitimnega kalifa leta 1924 odstavil Mustafa Kemal Atatürk. Tako 

torej Abu Bakr al Bagdadi ni imel te moţnosti. 

 Ubiti bi moral predhodnega kalifa. Tudi to za Aba Bakra al Bagdadija ne drţi, saj 

je bil zadnji kalif odstavljen leta 1924. 

 Imenovan bi moral biti s strani islamskih učenjakov, ugledneţev in voditeljev. Tudi 

to se ni zgodilo. Ravno nasprotno. Večina pomembneţev iz muslimanskega sveta 

nasprotuje Islamski drţavi, njeni ideologiji in politiki. 

Tako lahko iz navedenega ugotovimo, da Abu Bakr al Bagdadi ni legitimen kalif, saj 

ni izpolnjena nobena zahteva za njegovo legitimno imenovanje. In ker Islamske 

drţave ne vodi kalif tudi ne more biti kalifat. Islamska drţava bi lahko bila kvečjemu 

emirat19, Abu Bakr al Bagadadi pa njen emir. Na podlagi dejstev iz literatire sem to 

hipotezo ovrgel. 

 

 

 

                                                 
19

 Emirát je v arabskem okolju območje ki ga ima v oblasti emir (visok plemič oziroma knez). Pomen 
besede se je v arabščini ţe tako spremenil, da lahko pomeni katerokoli upravno enoto drţave, s katero 
upravlja predstavnik vladajočega druţbenega razreda. (URL 37) 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Arabci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Plemi%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Knez
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava
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5.2 HIPOTEZA 2: ISLAMSKA DRŢAVA BOJUJE »SVETO VOJNO« ALI 

DŢIHAD 

 

Islamska drţava je ţe na začetku svojega obstoja razglasila dţihad proti »zahodnim« 

okupatorjem. Torej sem predpostavljal, da gre v tem primeru za pravi dţihad, se pravi 

za vojaško obrambo islamskega sveta pred vdori tujcev, kakor bi lahko poimenovali 

»zahodne« okupatorje. S pomočjo verodostojnih in aktualnih spletnih virov in 

predvsem fotografij sem ţelel dokazati, da ta hipoteza drţi. Predpostavljal sem, da 

bom vsaj 5 od 9tih navedenih pravil, potrdil in tako potrdil tudi samo hipotezo. 

 Spopad mora vedno začeti nasprotnik. 

Če upoštevamo, da je bil povod za nastanek skrajnih islamističnih skupin ravno 

posredovanje zavezniških sil na območje Iraka, Afganistana in tudi Libije v Afriki, bi 

pogojno lahko potrdili to dejstvo. Muslimani so se zbali za svoje ozemlje in vero, zato 

so ga ţeleli zaščititi. Če pa pogledamo intenzivnost širjenja Islamske drţave v letu 

2014 in 2015, pa se nikakor ne moremo strinjati s to trditvijo. Seveda brez 

statističnega pregleda nad vsemi ofenzivami ne morem potrditi, če je Abu Bakr al 

Bagdadi začne vsako novo bitko oz. ofenzivo oziroma jo je  začela nasprotna stran. 

Glede na to, da se je Islamska drţava v zadnjih nekaj mesecih zelo razširila (sklepam 

na podlagi kartografskega gradiva), bi si upal trditi, da večino bojev začnejo ravno 

člani Islamske drţave, pri čemer ne gre zanemariti dejstva, da člani Islamske drţave 

poudarjajo, da je njihov cilj drţava svetovnih razseţnosti, ki je po volji njihovega 

boga. Torej lahko na podlagi grafičnega gradiva potrdim, da je večino spopadov 

začela vojska Islamske drţave.  

 Le verski voditelj lahko začne bitko. 

Abu Bakr al Bagdadi se je oklical za kalifa. To pomeni, da je vladar kalifata in da je 

hkrati tudi verski poglavar islamske skupnosti, ki ţivi po šeriatskem pravu. Na podlagi 

tega dejstva bi zgornjo trditev lahko potrdili, a smo ţe pri hipotezi 1 ugotovili, da je 

njegov naziv kalif nelegitimen. Torej po pravilih ne bi smel začeti nikakršne bitke.  

 Boriti se je treba za dosego dobrega. 

Po razlagi korana naj bi bil islam religija miru, torej predpostavljam, da bodo borci na 

območju, kjer bodo razglasili svojo prevlado vzpostavile razmere, kjer bo človek 
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lahko »normalno« ţivel. Cilj Islamske drţave pa je bil širiti islam po celotnem svetu. 

Glede na prebrano literaturo lahko sklepam, da dţihadisti verjamejo, da delajo dobro. 

Saj je zanje edino pravilno in odrešujoče, da vsem ljudstvom dokaţejo, da je njihov 

bog edini bog in da je Islamska drţava edina prava izbira. Seveda se nam zdi to 

nesprejemljivo, ker ţivimo v drugačni druţbeni ureditvi kot ljudstva v Jugozahodni 

Aziji. V drţavah Evrope ter Severne in Juţne Amerike preteţno vlada demokracija in 

so verske skupnosti ločene od drţave, v islamskem svetu pa je v veliko primerih 

verski zakon tudi drţavni zakon. Če dţihadisti v Siriji in Iraku ljudem proti njihovi volji 

vsiljujejo lastno prepričanje ter jih zaradi nestrinjanja pobijajo in preganjajo, vsekakor 

ne moremo trditi, da delajo za dosego dobrega. Torej se tukaj dotaknemo dveh 

različnih pogledov na način ţivljenja in na posameznika. S stališča zahodne 

demokracije, kjer ima vsak posameznik pravico do svobodnega odločanja in lastnega 

mnenja, so seveda dejanja Islamske drţave nesprejemljiva. 

 Če je le mogoče, je treba najti drug način za reševanje sporov. 

Predpostavljam, da borci Islamske drţave pri reševanju sporov uporabljajo tudi 

diplomatske poti: naprimer pogovor in mediacija. V različnih medijih sem zabeleţil, da 

borci Islamske drţave poznajo naslednje načine reševanja konfliktov: 

o nasilna podreditev zasedenega ozemlja, 

o izsiljevanje za talce, 

o smrt.  

V primeru katoliške skupnosti v Iraku, ki je na tem ozemlju ţivela ţe od svojega 

nastanka in je v zgodovini uţivala privilegij »ljudstva knjige«,  so jim dali moţnosti: ali 

se spreobrnejo v islam, ali plačujejo se višje davke in druge dajatve, ali pa se izselijo. 

Če karkoli od tega ne storijo, jih čaka gotova smrt. Iz tega dejstva spoznamo, da 

borci Islamske drţave ne pristajajo na politične rešitve konfliktov. 

 Bitka ne sme potekati za pridobitev ozemlja. 

Vsak dan sem v medijih spremljal, kako so se je Islamska drţava geografsko širila iz 

Iraka preko meje na ozemlje Sirije. Širitev je bila namenjena predvsem zasedanju 

ozemlja, kjer so naftna polja, ker je prodaja nafte eden izmed glavnih dohodkov 

Islamske drţave. V Siriji se je Islamska drţava v dobrih štirih mesecih razširila na 

dvakratno velikost, kot kaţe Slika 12. Torej tudi to pravilo za dţihad ne drţi. 
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Slika 12: Karti prikazujeta širitev ozemlja IS med avgustom 2014 in januarjem 2015 (URL 60) 

 Nedolţnih ljudi se ne sme pobijati in lastnina ne sme biti poškodovana. 

To trditev lahko ovrţem na podlagi slikovnega in video gradiva, ki kroţi po svetovnem 

spletu. Dnevno se poroča o ogromnem številu pobitih, tudi civilistov, med katerimi so 

tudi ţenske in otroci. Po spletu kroţijo številni posnetki javnih ubojev civilistov na trgih 

mest, kjer mnoţica apatično opazuje krute uboje. Poročilo Zdruţenih narodov poroča, 

da je bilo samo Iraku v prvih osmih mesecih leta 2014 s strani Islamske drţave ubitih 

in ranjenih 24.000 civilistov. 12- in 13-letne fante jemljejo kot nove vojake, dekleta in 

ţenske pa silijo v spolno suţenjstvo. (URL 57)  Borci Islamske drţave rušijo tudi 

verske stavbe, uničujejo arhitekturno in kulturno dediščino … Tako so februarja 2015 

na severu Iraka borci Islamske drţave načrtno uničevali vse spomenike iraške 

kulture, ki bi kakorkoli spominjali na njihovo tradicijo. Poleg 100.000 knjig so uničili 

tudi večino artefaktov v največjem muzeju v Mosulu. »Naš prerok nam je ukazal, naj 

te kipe umaknemo. Tako kot so storili njegovi sledilci, ko so zasedli nove deţele.« S 

tem so skrajni vojaki Islamske drţave upravičili svoja dejanja. (URL 59) 

 

Slika 13: Uničenje mošeje v mestu Mosul v Iraku, 
julij 2014 (URL 58) 

 

Slika 14: Uničevanje kulturne dediščine v kraju 
Mosul, februar 2015 (URL 59) 
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 Ţenske ne smejo biti posiljene. 

Glede na to, da koran predpostavlja enakost ţenske in moškega, si veljaki Islamske 

drţave na tem mestu sveto knjigo razlagajo 

po svoje. Veliko ţensk, ki so bile zajete, so 

»podarili« dţihadistom kot nagrado. Ţenske 

so običajno odpeljane kot spolne suţnje. Na 

Sliki 14 vidimo krščanske ţenske, ki so bile 

zajete v Iraku. Oblekli so jih v muslimansko 

obleko in vklenili kot suţnje. (URL 57) Torej 

tudi ta trditev ne zdrţi. 

 

 Potrebna je pravična obravnava sovraţnikov, tudi ranjenih vojakov. 

Borci Islamske drţave zajete vojake ali civiliste prisilijo, da se borijo v njihovih vrstah 

ali pa jih pobijejo. O oskrbovanju ranjencev med borci nisem zasledil kakršnihkoli 

poročil.  

 Takoj, ko sovraţnik zaprosi za mir, je treba vojno končati.  

Kakor kaţejo trendi širjenja Islamske drţave, sklepam, da njeni privrţenci še nimajo 

namena kakorkoli končati vojno, sploh če izhajamo iz Slike 23, ki so jo predstavili 

javnosti, kakšen je njihov načrt širitve za nadaljnjih 5 let.  

Po vseh zgoraj naštetih dejstvih lahko z gotovostjo hipotezo 2 ovrţem,  saj Islamska 

drţava ne izvajala dţihada po pravilih, ki so zanjo določena. Do rezultatov pri tej 

hipotezi sem prišel na podlagi primerjanja različnih statističnih podatkov in poročanj  

večjih medijskih hiš z zasedenega območja.  

 

 

Slika 15: Zajete krščanske ţenske (URL 57) 
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5.3 HIPOTEZA 3: ISLAMSKO DRŢAVO PODPIRA VELIKO 

DRŢAVLJANOV NEMUSLIMANSKIH DRŢAV, ZMERNE 

MUSLIMANSKE SKUPNOSTI PO VSEM SVETU PA SE OD NJE 

DISTANCIRAJO 

Islamska drţava je v globalnem pogledu nek nov pojav, ki na zelo radikalen in krut ter 

velikopotezen način širi svoje ozemlje in način verovanja. Zato sem predpostavljal, 

da je ta neposrednost, krutost in groba realnost verjetno privlačna za vsega 

naveličane Evropejce. Predpostavljal sem tudi, da se uradne muslimanske skupnosti 

ne istovetijo z Islamsko drţavo, saj je Islamska drţava sama po sebi odmik od 

islama. Zato sem najprej zbral podatke o tem, koliko Evropejcev se je odločilo in 

vstopilo v vrste islamskih borcev, hotel sem poiskati tudi podatke, kakšna narodnost 

prevladuje med borci in kakšno je njihovo poreklo. Zanimalo me je tudi, zakaj se 

odločajo za priključitev. V ta namen sem prebral veliko člankov in jih primerjal med 

seboj. Na spletu je objavljenih tudi precej podatkov o tem, koliko borcev je v 

Islamskih drţavah in koliko jih je takšnih, ki ne prihajajo iz drţav Jugozahodne Azije. 

A sem ugotovil, da se podatki lahko zelo razlikujejo, saj točne bilance in seznama 

borcev nihče ne beleţi. Tako bo moja potrditev ali ovrţba hipoteze temeljila na 

ocenah, ki so jih posredovali mediji. 

Kakor je izjavil Alim Hasanagić20 v enem od intervjujev, muslimani na ţivljenje 

gledajo drugače. Alim Hasanagić je v intervjuju za časopisno hišo Delo povedal, da je 

za muslimane ţivljenje na Zemlji samo postaja na poti do raja. (URL 35) Verjetno gre 

v tem primeru za bratsko poţrtvovalnost, ki je bolj kot ne značilna za narode. 

Marsikdo bi pomislil, da vojaki gotovo vsak mesec v ţep pospravijo več sto evrov oz. 

dolarjev za bojevanje. A takšno mišljenje je zmotno! Po neuradnih podatkih Alima 

Hasanagića dobiva borec okoli 50 dolarjev na mesec. Hkrati meni, da tu ne gre za 

avanturizem, temveč se tja odpravljajo pomagat drugim muslimanom. Po njegovem 

prepričanju so vsi borci muslimani, čeprav to ne bi bilo potrebno. (URL 35)  

Dejstvo je, da je v vrstah Islamske drţave precejšnje število tujih borcev. Največ jih 

seveda prihaja iz drugih arabskih drţav, mnogi pa tudi iz Evrope (Francija in Velika 

Britanija), Ruske federacije in Zdruţenih drţav Amerike. Na Sliki 16 je zabeleţena 

okvirna ocena, da se je na ozemlju Sirije in Iraka oktobra 2014 borilo 20.000 tujih 
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 Islamski teolog in aktivist Društva za promocijo islamske kulture v Sloveniji Resnica-Haq. 
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borcev. Leto poprej (oktober 2013) je bilo na istem ozemlju 15.000 borcev. Največ 

tujih borcev, ki prihajajo iz nemuslimanskih drţav, je torej iz Velike Britanije 600, 

Francije 1.200, Nizozemske 250, Nemčije 600, Bosne in Hercegovine 330.  Sklepam, 

da so to drţave, kjer je tudi velik deleţ muslimanskega prebivalstva.  

 

Slika 16: Karta prikazuje  število tujih borcev v Siriji oktobra (URL 38) 

 

Slika 17: Deset drţav iz katerih prihaja največ borcev IS (URL 39) 

Slika 17 prikazuje število tujih borcev po posamezni drţavi. Iz grafa lahko razberemo, 

da največ tujih borcev prihaja iz muslimanskih drţav: Tunizije, Saudske Arabije, 

Jordanije, Maroka. Veliko število borcev (okoli 1.700) prihaja iz Ruske federacije. Iz 

drţav Evropske unije pa največ borcev prihaja iz Francije in Zdruţenega kraljestva 
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Velike Britanije in Severne Irske. Precejšnje število dţihadistov prihaja tudi iz Libije in 

Turčije. 

Zakaj prihaja toliko borcev ravno iz Evrope? Po podatkih ameriškega Pew Research centra 

je leta 2010 v Evropi ţivelo okoli 44 milijonov muslimanov, kar predstavlja 6 odstotkov 

prebivalstva Evrope. Deleţ po posameznih drţavah pa prikazuje Slika 18. Vidimo, da je v  

Franciji, Nemčiji, Avstriji,  Veliki Britaniji, na  Nizozemskem deleţ muslimanov  od 5 do 10 %. 

Kar lahko poveţemo z dejstvom, da je ravno iz teh drţav veliko borcev v Iraku in Siriji in se 

borijo na strani Islamske drţave. (URL 61) 

 

 

Slika 18: Deleţ  muslimanov v drţavah Evrope (URL 61) 

 

Slika 19: Število borcev iz posameznih drţav (URL 40) 
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Na sliki 19 so z odtenki rjave obarvane vse tiste drţave, iz katerih izhaja minimalno 

petdeset borcev. Pet drţav, iz katerih prihaja največ borcev, sklicujoč se na zgornji 

zemljevid: Saudska Arabija, Maroko, Tunizija, Francija in Rusija. Osebno me je 

presenetilo predvsem število borcev iz Avstralije (med 300 in 500). Iz Slovenije naj bi 

se na območju Iraka in Sirije borilo pet oseb. (URL 35) Podatki na posameznih kartah 

in grafih se nekoliko razlikujejo, saj gre v glavnem za ocene števila borcev, točno 

število je neznano. 

Ocene o skupnem številu tujih borcev se gibljejo med 12.000 in 20.000 tujih borcev, 

skupno število borcev Islamske drţave pa je med 80.000 in (po kurdski oceni) 

200.000 borcev. Hitro lahko ugotovimo, da je odstotek tujih borcev zelo visok. (URL 

16)  

Ljudje, ki podpirajo Islamsko drţavo, se počutijo odrinjene na rob druţbe in 

zapostavljene, tudi zaradi svoje vere. Menijo, da lahko Islamska drţava to spremeni 

oz. popravi.  

»Eden od islamskih učenjakov iz Saudske Arabije je dejal, da ni dovoljeno biti v 

njihovih četah in se boriti na njihovi strani. To je tudi moje stališče,« je rekel Alim 

Hasangić v intervjuju za časopisno hišo Delo. Ta izjava nakazuje, da se muslimani po 

vsem svetu ne strinjajo z Islamsko drţavo. V raznih intervjujih so mnogi muslimani 

izjavili, da v primeru Islamske drţave nikakor ne gre za islam kot religijo, ampak za 

sprevrţeno obliko ekstremizma in nasilja, zato vsekakor ne podpirajo Islamske 

drţave. To dokazujejo tudi številne izjave pomembnih muslimanskih verskih 

voditeljev.  

Omenil bi za primer Indonezijskega predsednika Susilo Bambang Yudhoyono, ki je 

Islamsko drţavo označil za poniţujočo za islam in muslimane. Vodja al-Azharja 

(najvišjega sedeţa za poučevanje sunitskega islama) je Islamsko drţavo označil kot 

»satanistično« delo, veliki mufti Saudske Arabije (najvišja religiozna avtoriteta v 

drţavi) je izjavil, da je Islamska drţava »sovraţnik islama številka ena«. Svet za 

ameriško-islamske odnose (CAIR) je o Islamski drţavi in Foleyevem umoru povedal, 

da se jim zdi njihovo delovanje »barbarsko«. (URL 41 ) 
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Slika 20: Muslimanski verski voditelji izraţajo nestrinjanje z dejanji Islamske drţave (URL 41) 

Na podlagi analize virov, ki sem jih našel na spletu, lahko hipotezo potrdim, saj sem 

ugotovil, da vojsko Islamske drţave sestavlja velik deleţ tujcev, torej 25 %, če 

predpostavljamo, da je vseh borcev 80.000.  Veliko teh izhaja iz drţav Evropske 

unije, ki je bila v preteklosti cilj priseljevanja številnih muslimanov, ki so se v Evropo 

preselili, da bi našli boljše ţivljenje. Potrdil pa sem tudi drugi del hipoteze, ki govori, 

da se zmerne muslimanske skupine od Islamske drţave distancirajo in jo obsojajo. 

 

5.4 HIPOTEZA 4: ISLAMSKI SVET JE ZARADI NOTRANJIH DELITEV 

VPET V ŠTEVILNE SPORE IN VOJNE 

Jugozahodna Azija je ţe od nekdaj velja za območje, kjer nenehno potekajo številni 

spopadi in spori. Da bom lahko potrdil ali ovrgel zgornjo hipotezo, sem se odločil, da 

bom raziskal in na primeru dokazal , da je za spore in vojne kriva tudi notranja delitev 

na številne veje islama, ki se ločujejo predvsem  na podlagi oredelitve naslednika 

preroka Mohameda. Opisal bom dva primera. 

Iransko-iraška vojna 

Iransko-iraška vojna je potekala med 22. septembrom 1980 in 20. avgustom 1988. 

Ta vojna velja za enega najbolj krvavih konfliktov 20. stoletja.  
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Sadam Husein21 je iz Iraka z zasedbo Irana hotel ustvariti dominantno silo 

Perzijskega zaliva. Cilj takrat ni bil nedosegljiv, saj je bil Iran oslabljen zaradi aretacij 

vojaškega osebja in pomanjkanja delov za oroţje, ki je bilo večinoma ameriškega 

izvora. Irak je istočasno uţival podporo ZSSR in ZDA, prejel je tudi denarno podporo 

Kuvajta in Saudske Arabije. Podpirale so ga tudi ostale zahodne drţave. Husein je bil 

prepričan, da bodo iranski suniti podprli njegovo sunitsko vlado; Homeini pa je bil 

prepričan, da se bodo iraški šiiti uprli Huseinovi oblasti. 

Po prvotnih uspehih iraške vojske se je okrepila iranska obramba. V vojno se je z 

napadom vmešal tudi Izrael (7. 6. 1981 napadejo in uničijo Osirak). Irak je leta 1982 

dobil močno podporo ZDA in ZSSR, pa tudi mnogih muslimanskih monarhij, ki so se 

bale širjenja revolucije. Predloga za premirje, ki ga je predlagal Husein, Homeini22 ni 

sprejel. Istega leta spomladi so Iranci začeli s protiofenzivo, napredovali so proti jugu, 

tam pa so naleteli na močno iraško obrambo. S poskusi preboja so nadaljevali tudi v 

letu 1983, da bi Iran pridobil dobra pogajalska izhodišča. V letih od 1984 do 1987 je 

vojna prešla v fazo izčrpavanja. Irak je večino razpoloţljivih sil uporabil za 

zadrţevanje iranskega napredovanja. Iranske sile so pri napredovanju utrpele 

ogromne izgube, saj večinoma niso imele oklepne in zračne podpore. 1984 je Irak 

prav tako prvič uporabil kemično oroţje. Kmalu so ZDA začele zaostrovati odnose z 

Iranom, 1987 pa so Iranci s Kurdi začeli z boji na severu Iraka. Spomladi 1988 je Irak 

začel z ofenzivo na jugu drţave in zagrozil, da bo znova uporabil kemično oroţje. 

Avgusta 1988 je varnostni svet OZN zahteval premirje in umik obeh strani na 

predvojno mejo. Iran je še nekaj časa vztrajal, nato pa podpisal premirje. Po koncu 

vojne je Irak začel z boji proti Kurdom in uporabil vsa sredstva. Pri tem je umrlo okoli 

petdeset tisoč Kurdov. 

Obe drţavi sta bili po vojni izčrpani. Na iranski strani je skupaj umrlo okoli milijon 

ljudi, na iraški strani pa med 500.000 in 600.000 ljudi. Zaradi manjšega izvoza sta 

drţavi nazadovali tudi ekonomsko. Irak je obdrţal 8.000 km2 Irana, Iran pa je zadrţal 

okoli 70.000 vojnih ujetnikov in uvedel pomorsko blokado nad Irakom. (6) 

 

                                                 
21

 Sadam Husein (1937-2006) je bil iraški politik, general in predsednik Iraka od leta 1979 do leta 
2003. 
22

 Ruholah Musavi Homeini (1902-1989), bolj znan kot ajatola Homeini, je bil iranski verski in politični 
voditelj. 
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Sirska drţavljanska vojna 

Bašar al Asad (predsednik Sirije) vlada 

nedemokratično, čeprav je ob prevzemu 

oblasti nakazoval, da bo šel v drugo smer 

kot njegov oče. Bašar al Asad pripada 

alavitom, ki predstavljajo 12 % sirske 

populacije. V sklopu arabske pomladi so 

se tudi v Siriji razširili protesti proti 

Asadovemu reţimu. Oblast je proteste 

skušala zadušiti s silo, ubila več sto in 

zaprla več tisoč protestnikov. Upanje za 

mir je izginilo z uporniškimi skupinami, ki 

so pričele oboroţeno vstajo proti 

Asadovemu reţimu.  

Sirska drţavljanska vojna traja ţe skoraj 

štiri leta (v tem času se je tu vzpela 

Islamska drţava, ki obvladuje skoraj 

polovico Sirije). V tem času so se razvile 

štiri strani: vladne sile, opozicija, Kurdi in 

Islamska drţava. Islamska drţava se v 

Siriji bori proti vsem ostalim opcijam, 

zaradi tega je Zahod omilil sankcije proti 

Asadovemu reţimu. Reţim naj bi izvedel 

tudi napade s kemičnim oroţjem. 

Po oceni OZN je do danes v krvavi 

drţavljanski vojni umrlo okoli 220.000 

ljudi. Strokovnjaki pa menijo, da bo Asad 

sčasoma padel, a vprašanje je kdaj. 

(URL 43) 

Sirska drţavljanska vojna je sproţila velik 

val beguncev, kar dokazuje tudi Slika 21. 

Begunska taborišča so prenatrpana in 

Slika 21: Statistika beguncev zaradi Sirske 
drţavljanske vojne (URL 59) 
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taboriščem na območju Turčije, Jordanije grozi lakota.  

Hipotezo 4 sem potrdil, saj sem opisal zgolj dva od več izjemno krvavih muslimanskih 

konfliktov. Tako Sirija kot Irak in Iran so oz. bodo potrebovali ogromno časa, da se 

bodo povrnili v predvojno stanje. 

Predvidevam lahko tudi, da so vojne med različnimi vejami islama še podkrepile 

sovraštvo med njimi. 

 

5.5 HIPOTEZA 5: VMEŠAVANJE VELESIL V DOGAJANJE V 

JUGOZAHODNI AZIJI JE ODPRLO POT ORGANIZACIJAM KOT 

JE ISLAMSKA DRŢAVA 

 

Predpostavljam, da je območje Jugozahodne Azije zanimivo tudi za drţave 

zahodnega sveta, saj se tukaj nahajajo velike količine nafte in zemeljskega plina. To 

naravno bogastvo prinaša veliko dobička lastnikom naftnih polj. Če so ta polja v  

»napačnih« rokah, se lahko cena nafte na svetovnem trgu močno spremeni in je zelo 

odvisna od ponudnikov. ZDA so med najpomembnejšimi potrošniki nafte, zato je 

zanje tudi zelo pomembna cena  te surovine (kljub temu, da je imajo tudi sami 

veliko). Ne bi presenetilo dejstvo, da si ZDA in njene zaveznice tudi zaradi tega 

prizadevajo za vzpostavljanje nekakšnega reda na tem območju. 

Namen te hipoteze je torej, da dokaţem, da Islamska drţava ni vzklila sama od sebe, 

temveč so za to deloma krive velesile, ki se vmešavajo v dogajanje v Jugozahodni 

Aziji. Pri potrditvi te hipoteze bom uporabil enako metodo, kot pri 4. hipotezi. Na 

podlagi virov, ki sem jih imel na razpolago, bom opisal le dva izstopajoča primera.  

Iraška vojna 

Med iransko-iraško vojno je Sadam Husein nakazal, da bi proti sovraţniku ali (celo) 

lastnemu ljudstvu uporabil oroţje za mnoţično uničevanje (OMU). Po zalivski vojni je 

OZN z resolucijo 687 zahtevala, da Irak uniči svoje oroţje za mnoţično uničevanje. 

Sadam je postajal vse manj kooperativen in je neprestano spreminjal svoja stališča. 

8. novembra 2002 je Varnostni svet OZN soglasno sprejel resolucijo 1441, ki je dala 

zadnjo moţnost Iraku, da spusti inšpektorje OZN v drţavo, v nasprotnem primeru pa 

OZN ne bi sankcioniral uporabe oroţja proti Iraku. Sadam se je strinjal z resolucijo 



 

35 

min in tako so inšpektorji odpotovali v Irak. Irak je prav tako (v skladu z resolucijo) 

poslal seznam oboroţevalnega programa. ZDA in Zdruţeno kraljestvo Velike 

Britanije in Severne Irske sta menili, da seznam ni popoln. Leta 2003 je bilo jasno, da 

Francija, Rusija in Nemčija ne bodo podprle napada na Irak. 17. marca 2003 je 

George Bush poslal Sadamu Huseinu ultimat: naj odstopi v roku 48 ur ali tvega 

vojno. Sadam Husein ni odstopil. 

Irak je bil napaden zgodaj zjutraj 20. marca 2003. Letala so napadla prestolnico Iraka 

– Bagdad. Preko meje s Kuvajtom so vdrle kopenske sile. S hkratnim napadom so 

Huseinu skušali preprečiti uničenje naftnih polj na jugu Iraka. Avstralija in Poljska sta 

se pridruţili invaziji, Turčija pa ni dala dovoljenja za napad na Irak z njenega ozemlja. 

Američani niso pričakovali močnega iraškega odpora. Njihovi upi so se izkazali za 

jalove, Američani pa so se morali soočiti tudi z gverilci, ki so povzročili mnoţične 

izgube, pri tem pa niso nosili uniform, temveč so bili oblečeni v civilna oblačila. Tako 

je vsak civilist predstavljal potencialno nevarnost. Vojsko so ovirali tudi peščeni 

viharji, ki so motili komunikacije. 9. aprila je padel Bagdad, ko so podrli Huseinov 

spomenik na trgu Firdos. Američani so bili presenečeni, saj so nanje mnogi Iračani 

gledali kakor na sovraţne okupatorje. Ljudje so plenili vse, kar je bilo povezano z 

vlado, tudi šole, muzeje in bolnišnice. 1. maja je G. Bush oznanil, da so vojne 

operacije končane in se začenja okupacija.  

ZDA so ustanovile začasno vlado in si prizadevale za izvolitev nove. Začeli so se 

izbruhi nasilja proti okupatorjem in med posameznimi sektami. Sadama Huseina so 

zajeli 13. decembra 2003 na kmetiji blizu rojstnega mesta Tikrit. 30. decembra 2006 

je bil obešen zaradi pokola šiitov v Dudţaili, ki ga je zaukazal po neuspelem atentatu 

nanj. Poleg privrţencev reţima so se koalicijskim silam upirale skupine verskih 

skrajneţev. Sunitski skrajneţi so se poimenovali iraška Al-Kaida (IAK). Pritegnili so 

mnogo borcev, ki so se ţeleli zoperstaviti okupatorju (tudi borci iz tujine). Sektaško 

nasilje se je zaostrilo po napadu na mošejo al Askari (eno najbolj svetih mest za 

šiite). Šiiti so začeli pobijati sunite in uničevati njihove mošeje, kar je pripeljalo v 

začaran krog nasilja. Zadeve so se umirile leta 2007, ko so v Irak napotili dodatne 

vojake. (6) 
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Libijska vojna 

Primer Libijske vojne sem opisal, kljub temu da leţi v severni Afriki, saj se mi zdi 

vzorčen primer, kako lahko zaradi posredovanja  zunanjih sil, ki jih domačini 

prepoznajo kot okupatorje, vzklije veliko protizahodnjaško gibanje, ki se na koncu 

sprevrţe v ekstremizem.   

Arabska pomlad leta 2011 je zajela tudi Libijo, ki ji je vladal polkovnik Moamer 

Gadafi. Uporniki so prijeli za oroţje in ga skušali vreči z oblasti.  

Po prvotnih uspehih upornikov so si vladne sile opomogle in zasedle velik del 

ozemlja, ki so ga pred tem osvojili uporniki (predvsem zahod Libije). Uporniki, ki so 

bili slabo oboroţeni in neenotni, so teţko ustavljali napade dobro oboroţenih vladnih 

sil. Varnostni svet OZN je zaradi krutosti vladnih sil sprejel resolucijo 1973, ki je 

zagotovila vse za zaščito civilistov. Francija je z zračnimi napadi na Libijo začela 19. 

marca, istega dne sta z operacijami začeli tudi VB in ZDA. Potem, ko so uničili 

libijske zračne sile, so se usmerili na kopensko vojsko, ki je ogroţala civiliste. Kljub 

pomoči tujih zaveznikov so Gadafijeve sile še vedno vztrajale, saj so se razdelile v 

manjše skupine, ki jih je bilo teţje izslediti in uničiti. Gadafi se je upiral pozivom, naj 

odstopi. Ubit je bil 20. oktobra, ko se je s konvojem umikal iz zadnjega lojalnega 

mesta. Pokopali so ga v puščavi z ubitima sinovoma na neznani lokaciji. (6) 

Dandanes mednarodno priznana vlada v Libiji obvladuje manj kot polovico libijskega 

ozemlja. Velik del »praznine«, ki je nastala s padcem Gadafijevega reţima, je 

zasedla Islamska drţava. NATO svojo letalsko posredovanje ocenjuje kot uspešno. 

Ampak za razliko od ravnanja Islamske drţave Moamer Gadafi ni kriţal, zaţigal in 

obglavljal ljudi. 

Torej sem na podlagi spletnih virov hipotezo 5 potrdil, zato ker je Svetovna skupnost 

ugotovila, da se je tako v Iraku kot v Libiji pojavil (islamski) ekstremizem. V Libiji 

Islamska drţava, v Iraku pa sprva IAK, danes pa prav tako Islamska drţava.   
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5.6 HIPOTEZA 6: ISLAMSKA DRŢAVA S SVOJIM DELOVANJEM 

OGROŢA MIR IN VARNOST V EVROPI IN PO SVETU 

 

Cilj Islamske drţave je razširiti svoje ozemlje tudi na območje Evrope.  V Iraku in Siriji 

se islamski fundametalisti borijo neposredno za ozemlje. V preostalem svetu, pa 

sejejo strah s posameznimi terorističnimi napadi in z ustrahovanjem preko 

svetovnega spleta. Dejansko bijejo bitko na dveh pozicijah: na terenu in na 

medmreţju, kjer ustrahujejo Zahod in hkrati privabljajo in novačijo nove borce.  

Islamska drţava je na zasedenih ozemljih v Iraku in Siriji uvedla šeriatsko pravo in v 

neskladju s koranom pobijajo ter mučijo svoje nasprotnike in neverujoče. Ko torej 

govorimo o demokratizaciji Sirije in Iraka, ne moremo reči, da Islamska drţava 

pripomore k njej. Lahko bi celo rekli, da je Islamska drţava na območju Sirije in Iraka 

ustvarila totalitarno drţavo.  

Pripadniki Islamske drţave izvajajo tudi etnično čiščenje na zasedenem območju. 

Pretresljiv je podatek o tem, koliko kristjanov je ostalo v Mosulu po tem, ko ga je 

zasedla Islamska drţava, ki je krščanstvo razglasila za smrtni greh. V mestu ni ostal 

noben kristjan. Poleg tega so pripadniki Islamske drţave ubili več sto Jazidov in 

Jazidinje odpeljali za suţnje. Prav tako je velika groţnja, da bi skrajneţi zasedli 

Mosulski jez, posledice bi lahko bile katastrofalne. (URL 42)   

 

Slika 22: Ozemlje Islamske drţave in njenih zavezniških skupin dne 19. 2. 2015 (URL 25) 
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S slike 22 lahko razberemo, da Islamska drţava obvladuje velik del Sirije in Iraka in 

da je prisotna tudi v Libiji in Alţiriji. V Libiji Islamska drţava nima lastnih vojakov, 

temveč so to večinoma milice, ki podpirajo Islamsko drţavo in bivši borci iz Sirije in 

Iraka. (URL 25)  

V zadnjih dneh je veliko govora o tem, da naj bi Islamska drţava uporabila Libijo kot 

izhodišče za napad na Evropo. Pripadniki Islamske drţave naj bi se pomešali med 

mnoţice beguncev, ki iz Libije beţijo vse od padca reţima polkovnika Moamerja 

Gadafija. Tako naj bi se v Italijo pritihotapili islamski skrajneţi in bi tako lahko zasedli 

juţno Evropo. Velika moţnost je, da se to zgodi, toda ne zdi se mi verjetno, da bi 

nato lahko izvajali večje operacije, saj jim najverjetneje ne bi uspelo pretihotapiti 

večjih količin oroţja. Vsekakor pa bi lahko izvajali teroristične napade, s katerimi bi 

zasejali strah po Evropi. S Parizom 2015 pa so nam islamski skrajneţi dokazali, da le 

nismo tako varni, kot si mislimo. Zato Libija (v primeru, da jo zasede Islamska 

drţava) vsekakor predstavlja groţnjo. Upam, da se ta strah ne bo razrasel in da ne 

bodo glavne ţrtve takšnih potez begunci iz Libije, ki beţijo pred grozljivimi spopadi ter 

drţavo v razsulu, za kar je deloma sokriva tudi zveza NATO. 

Islamska drţava bi lahko neposredno ogrozila mir in demokracijo tudi v Evropi s 

prodorom na geografsko območje Evrope preko Turčije oz. Anatolskega polotoka. Ta 

nevarnost je bila še posebej aktualna, ko so potekali boji za mesto Kobane med 

Islamsko drţavo in Kurdi. Turčija pa sprva ni hotela spustiti kurdskih pešmerg23 preko 

meje v boj in v Turčijo istočasno ni spustila kurdskih civilistov. V tistem času so se po 

Evropi razširili kurdski protesti. Turčija je na koncu le popustila in pešmerge so se 

podale v boj, civilisti pa na varno v Turčijo. 

Če Islamska drţava nadaljuje s prodori proti severu, lahko preko Turčije doseţe 

Evropo. Ta moţnost obstaja, a je malo verjetno, da bi jo Islamska drţava uporabila, 

saj bi se morala prvo prebiti preko Turčije, ki bi ob napadu dobila pomoč NATA, saj je 

njegova članica (Slika 23). 

 

 

                                                 
23

 So vojaške sile iraškega Kurdistana, odgovorni so za obrambo zemlje, ljudi in institucij v regiji 
Kurdistan.  (URL 44) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_forces&usg=ALkJrhjnAUKHfQOTque-vqOZfjErf9DT5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Kurdistan&usg=ALkJrhjjKsgtP-fdMOfcfx2n3yv6O7efiw
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Slika 23: Če Islamska drţava nadaljuje s prodori proti severu, lahko preko Turčije doseţe Evropo (URL 45) 

Si Islamska drţava sploh ţeli doseči in okupirati Evropo? Da, to je dokazala tudi z 

zemljevidom, ki predstavlja njihov ekspanzijski načrt za prihodnjih pet let. 

 

Slika 24: Načrt ekspanzije IS za naslednjih pet let (URL 46) 

Njihova ţelja je tudi ekspanzija v Evropo. Od Evrope naj bi Islamski drţavi v roku 

petih let priključili Španijo, Grčijo, Turčijo, Bolgarijo, Romunijo, celotno nekdanjo 

SFRJ (vključno s Slovenijo), Avstrijo in Madţarsko. Toda Islamska drţava nima 

veliko moţnosti, da bi ji takšna ofenziva uspela, kar meni tudi Vlado Azinović, 

univerzitetni profesor v Sarajevu. (URL 53) 

Vse od pojava Islamske drţave se v Evropi pojavljajo vedno večja trenja med 

muslimani in nemuslimani, ta pa so prišla do izraza še posebej po terorističnem 
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napadu v Parizu na dnevnik Charlie Hebdo (napadalci naj bi domnevno bili 

simpatizerji Islamske drţave). Protiislamsko razpoloţenje se je okrepilo navkljub 

mnoţičnim obsojanjem napada s strani muslimanov ter visoki udeleţbi muslimanov in 

nemuslimanov na protestih za svobodo govora v Parizu. Mnogi muslimani pa so na 

socialnih omreţjih objavili tudi svoje slike z napisom: »Je suis Charlie.« Ţe pred 

napadom na Charlie Hebdo so po Evropi vzklila protiislamska, neonacistična gibanja. 

Najbolj znano gibanje PEGIDA izvira iz Nemčije in je neonacistično, protiislamsko 

usmerjeno gibanje. PEGIDA je bila ustanovljena v Dresdnu leta 2014 in je začela 

organizirati tedenske proteste. Zahteva stroţje imigracijske zakone, še posebej za 

muslimane. Po napadu na Charlie Hebdo 

je PEGIDI podpora še zrasla. 12. januarja 

se je tako na protestih zbralo 25.000 ljudi, 

10. januarja pa na protestih proti njej v 

Parizu 35.000. Moč PEGIDE v zadnjem 

času upada in udeleţenost na protestih 

se zmanjšuje. (URL 5) 

Slika 25: Protest PEGIDE v Dresdnu (URL 47) 

Hipotezo 6 sem torej potrdil s proučitvijo preverjenih podatkov na spletu, kjer sem 

ugotovil, da Islamska drţava izvaja teror in etnično čiščenje na svojem ozemlju. 

Islamska drţava se ţeli tudi razširiti v Evropo. Hkrati s tem pa se je v Evropi povečala 

tudi nestrpnost do muslimanov, kar dokazujejo številna gibanja, ki nasprotujejo 

priseljevanju novih muslimanov.   
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5.7 HIPOTEZA 7: ISLAMSKA DRŢAVA IMA V LASTI OGROMNO 

NARAVNIH VIROV, KI JI BODO OMOGOČALI DOLGOROČEN 

OBSTOJ 

 

Na območju Jugozahodne Azije je veliko naravnih bogastev, med katerimi izstopata 

nafta in zemeljski plin. Veliko prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, predvsem na 

območju rek Evfrat in Tigris.  Da sem preveril podano hipotezo, sem preveril podatke, 

ki jih navajajo tuje medijske hiše.  

CNN poroča, da so glavni viri financiranja Islamske drţave (URL 48):   

 prihodek od prodaje nafte;  

 odkupnina za talce; 

 trgovina z ukradenimi antičnimi umetninami; 

 izsiljevanja, ropi; 

 prodaja kmetijskih proizvodov; 

 domnevna trgovina s človeškimi organi. 

 

Islamska drţava, glede na različne vire, zasluţi med ena in dva milijona dolarjev na 

dan od prodaje nafte, predvsem iz rafinerij, ki so pod njenim nadzorom, v severnem 

Iraku in Siriji, kjer ocenjujejo, da je dnevna proizvodnja 44.000 sodčkov nafte v Siriji 

in 40.000 sodov v Iraku. 

Skrajneţi tihotapijo nafto tudi na jug Turčije, kjer jo prodajo. 

Oddelek za finance ZDA je leta 2012 ocenil, da so Al-Kaida in z njo povezane 

organizacije v zadnjih 8 letih zbrale zbranih 120 milijonov dolarjev za odkupnino za 

talce. Klub temu, da sta Al-Kaida in IS ločeni, je med njima v načinih financiranja še 

vedno veliko podobnosti. Poznan je primer, ko je neka švedska druţba za izpustitev 

svojega delavca Islamski drţavi plačala 70.000 dolarjev. 

Islamska drţava je za izpustitev ameriškega novinarja Jamesa Foleya zahtevala več 

sto milijonov dolarjev odkupnine in ker ni prejela zahtevanega denarja, so mu 

odsekali glavo in posnetek objavili na spletu. 

Islamska drţava ima na svojem okupiranem ozemlju obseţne nasade, kjer gojijo 

bombaţ. (URL 48) 

Na sliki 20 so prikazana območja, ki jih nadzoruje Islamska drţava. Kot je razvidno iz 

zgornjega zemljevida, je Islamska drţava zasedla naftna območja v Siriji in Iraku. 
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Glede na smeri njihovih napadov lahko mirne vesti sklepamo, da si ţelijo zasesti čim 

več z nafto bogatih območij. S tem bi zagotovo okrepili svojo moč in geopolitični 

poloţaj Islamske drţave.  

 

Slika 26: Ozemlje Islamske drţave z označenimi naftnimi polji  (rdeče in zeleno) v Iraku in Siriji (URL 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ocenah (Slika 27) lahko sklepam, da Islamska drţava s prodajo nafte dnevno 

zasluţi 3,2 milijona dolarjev. To pomeni 97 milijonov dolarjev mesečno. Če neuradne 

podatke Alima Hasanagića, da vsak borec prejme okoli 50 dolarjev mesečno, 

vzamemo kot dejstvo, dobimo naslednje (URL 36): Islamska drţava lahko vsak 

Slika 27: Slika prikazuje prodajo nafte in financiranje Islamske drţave z njo 
(URL 50) 
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mesec plačuje 1.940.000 borcev, toda od te številke moramo odšteti hrano za borce 

in municijo. Ampak ţe maksimalna moţna številka je pretresljiva. Toda realna 

moţnost, da Islamska drţava sploh najde takšno število zainteresiranih borcev, je 

malo verjetno.  

Prav tako nam ta mesečna številka pove, da če Islamska drţava najde zaveznika, se 

lahko zelo dobro oboroţi tudi s teţkim oroţjem, s čimer bi močno spremenili svojo 

hitrost in silovitost napredovanja, hkrati pa bi postala realna groţnja zvezi NATO. Z 

denarjem, ki ga z nafto zasluţi Islamska drţava, organizira tudi pot tujih borcev v 

Islamsko drţavo.  

Zaradi količine denarja in številčnosti vojske bi Islamska drţava lahko obdrţala do 

zdaj priborjeno ozemlje. Tako bi lahko uvedla lokalno oblast in vse drţavne organe, 

kot so sodišča, šole, bolnišnice itd. Tako bi Islamska drţava lahko postala drţava 

podobna Republiki Donetsk, Juţni Osetiji ali Abhaziji. 

Hipotezo sem potrdil, ker sem ugotovil, da Islamska drţava vsak dan pridobi 3,2 

milijona dolarjev. Vendar moram pripomniti, da potrditev temelji na ocenah.  Glede na 

status in trenutno finančno preskrbljenost Islamske drţave lahko sklepam, da lahko 

Islamska drţava postane »drţava« podobna Juţni Osetiji. 

 

 

5.8 HIPOTEZA 8: ŢENSKE V ISLAMSKI DRŢAVI NISO 

ENAKOVREDNE MOŠKIM 

 

Uradno bi naj bila v islamu moški in ţenska enakovredna. Zanimalo me je, kako je z 

vlogo ţenske v Islamski drţavi, ki bi po prepričanju fundamentalistov bila »idealna« 

drţava islama. V tem poglavju bom raziskal poloţaj ţensk v Islamski drţavi. Po 

mnenju vseţenske brigade Al Khanssaa, ki jo je ustanovila Islamska drţava, bi se 

lahko dekleta poročila v 9. letu starosti, morala pa naj bi se med 16. in 17. letom.  

Brigada meni, da so ţenske, ki delajo, pokvarjene in da naj bi ţenska skrbela za 

otroke in gospodinjstvo. Vse to je brigada Al Khanssaa napisala v manifestu z 

naslovom: Ţenske Islamske drţave.  
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Torej ţe v osnovi zagovarjajo podrejenost ţensk moškim in omejenost pravic ţensk. 

Islamska drţava predvideva, da naj bi se ţenske izobraţevale v znanosti, 

gospodinjskih opravilih in teologiji, izobraţevale pa naj bi se do svojega 15. leta.  

 

 

 

 

 

Slika 28: Muslimanki pokriti z burko
24

 (URL 51) 

Manifest, ki sem ga omenil, je namenjen predvsem ţenskam iz arabskega sveta. 

(URL 10) 

Če ţenska v Islamski drţavi nima nikakršnih pravic, kaj potem privlači mlada dekleta, 

da se odločajo in zapustijo dokaj varno ţivljenje v zahodnoevropskih drţavah in se 

pridruţijo dţihadistom oziroma vstopijo v ţensko  brigado? Vsekakor sta tukaj 

idealizirani predstavi o ţivljenju v islamu in o dţihadu, ki ju dekleta pridobijo preko 

spleta. Ena izmed idealističnih in zradikaliziranih predstav so tudi  t.i. »jihadi brides«, 

ki odpotujejo v Sirijo, da bi se poročile z borcem IS. Ţenske moški vabijo predvsem 

zato, da bi jim rojevale potomce in »ustvarile« novi zarod Islamske drţave. Drugi 

razlog pa je v tem, da se ţenske islamskega rodu v drţavah Zahoda ne čutijo 

sprejete. Rade bi ţivele po šeriatskem pravu, rade bi nosile burke … a to jim ni 

dovoljeno. (URL 8) 

Hipotezo sem potrdil, saj Islamska drţava ţe v manifestu izrazi podrejenost ţensk 

moškim in poudarja predvsem pomen zgodnje poroke; izobraţevanje ţensk naj bi 

bilo usmerjeno v gospodinjstvo ter teologijo. 

 

 

                                                 
24

 Vrsta ţenskega oblačila, ki pokriva ţensko telo od glave do pet 
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5.9 HIPOTEZA 9 : UČENCI OSMIH IN DEVETIH RAZREDOV OŠ 

RADLJE OB DRAVI POZNAJO PROBLEMATIKA ISLAMSKE 

DRŢAVE 

 

Predpostavljal sem, da moji vrstniki, prav tako kot jaz, spremljajo dogajanje v Iraku in 

Siriji, ker je trenutno to zelo aktualna tema. Zato sem pričakoval, da učenci Islamsko 

drţavo poznajo. To sem preveril z izpeljavo ankete med učenci osmih in devetih 

razredov OŠ Radlje v decembru 2014. Anketiral sem 108 učencev. V anketi sem jim 

zastavil nekaj splošnih vparšanj, kjer so jim ţe bili poujeni določeni odgovori in nekaj 

vprašanj odprtega tipa, kjer so lahko sami napisali svoje mnenje. Nad rezultati sem 

bil negativno presenečen. Veliko učencev sploh ni vedelo, kaj pomeni kratica IS, 

neznani so jim bili tudi posamezni pojmi povezani z islamom in Islamsko drţavo. 

Ugotovil sem, da učenci problematiko Islamske drţave ne poznajo dobro. In tudi 

nisem zaznal razlike med poznavanje tematike med osmošolci in devetošolci.  

Odločil sem se za predstavitev islama in Islamske drţave ravno iz razloga, ker je 

učencem tema nepoznana. K predstavitvi me je spodbudilo tudi dejstvo, da je na naši 

šoli vsako leto več musimanskih priseljencev. Trenutno je  med 517 učenci 20 

muslimanov, kar predstavlja slabe 4 % vseh učencev.  Če imajo moji vrstniki na 

podlagi neznanja popačeno podobo o islamu, so lahko ti novi sošolci tarča neprijetnih 

opazk in verbalnih napadov. Da bi v naprej vsaj nekaj teh napadov preprečil, sem 

osmošolcem in devetošolcem predstavil, kakšna je razlika med islamom in Islamsko 

drţavo. Predstavitev sem izvedel januarja 2015. Na obrazih vrstnikov sem opazil, da 

se jih je moja predstavitev dotaknila in da si niso predstavljali, da se ne tako daleč od 

nas dogajajo grozodejstva, ki jih nekateri povezujejo z religijo. Ţelel sem še enkrat 

preveriti, ali  je sedaj znanje mojih vrstinkov o Islamski drţavi boljše, zato sem 

ponovno anketiranje izvedel februarja 2015 z enako anketo. V drugi ponovitvi je 

sodelovalo nekaj učencev manj, 

torej 86 učencev. 

Po predstavitvi in ponovnem 

anketiranju se je poznavanje 

Islamske drţave nekoliko izboljšalo. 

Kar se je poznalo tudi pri odgovrih, 

Slika 29: Moja predstavitev devetošolcem, januar 2015 
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kjer so učenci dopisali, zakaj IS predstavlja nevarnost za Evropo oziroma zakaj ne. 

Tisti, ki menijo, da je Islamska drţava predstavljala nevarnost za Evropo so to 

utemeljiji kot nevarnost terorističnih napadov, ker lahko zasedejo del Evrope, mnogi 

so se odločili, da zato, ker imajo dovolj finančnih sredstev, spet drugi pa, ker ţelijo 

širiti islam oz. se zelo hitro širijo. Tisti, ki menijo, da ne predstavlja nevarnosti, pa so 

to utemeljili  s tem,  da je premajhna, ker imajo sami s sabo preveč teţav.  

Povečalo se je tudi pozanavnje evropskih drţav, iz katerih izhaja največ 

muslimanskih borcev: med njimi so najpogosteje omenjali Italijo, Veliko Britanijo, 

Francijo, Nemčijo, Bosno in Hercegovino. 

Po predstavitvi so bili rezultati ankete nekoliko spodbudnejši, še zmeraj pa so me 

zmotili odgovori posameznikov, kjer je bilo potrebno napisati zakaj Islamska drţava 

predstavlja, oziroma zakaj ne predstavlja nevarnost za Evropo: da jih tema pač ne 

zanim, da ne vedo … 

Hipotezo sem ovrgel, saj učenci niso seznanjeni s problematiko Islamske drţave. Po 

predstavitvi teme v razredih so se rezultati izboljšali, kar jasno vidi iz primerjave 

grafov v Prilogi.    

  



 

47 

6 RAZPRAVA 

Ko sem zaključil z raziskovalno nalogo, se mi je zdelo pravilno, da v besedilo vstavim 

tudi razpravo, da bi orisala, kaj sem izvedel sam s svojim lastnim raziskovanjem.  

Ugotovil sem, da Islamska drţava gleda bolj na lastne finance kot pa na dejansko 

izvajanje skrajnega bojevanja. To sem ugotovil predvsem na primeru nekdanje 

Mezopotamije. V zadnjem času smo se srečevali s poročanjem o uničevanju 

ostankov starodavnih civilizacij na območju antične Mezopotamije (npr. uničenje 

Hatre in Nimruda), na spletu so prav tako zaokroţili posnetki uničevanje (predvsem) 

ostankov nekdanje veroizpovedi. Po drugi strani pa sem v drugem viru zasledil, da je 

eden od pomembnejših virov financiranja Islamske drţave prodaja ukradenih antičnih 

umetnin/spomenikov. Iz tega sklepam, da Islamska drţava vrednejše stvari (z izjemo 

tistih, ki bi jih zlahka izsledili) preproda na črnem trgu s starinami in si tako pridobi (za 

intenzivno bojevanje) prepotreben kapital. Menim, da v trenutku, ko Islamska drţava 

na spletu objavi posnetek uničevanja kulturne dediščine, ni več ničesar, kar bi bilo 

vredno prodati na črnem trgu, zato mirne vesti rečem, da Islamska drţava te videe 

objavlja zgolj kot propagandni material, da bi privabila čim večje število skrajnih 

islamistov v svoje vrste. 

Ugotovitev, ki me je najbolj pretresla, pa je, da kriza v tem trenutku, ko jaz tipkam 

svojo nalogo, ni rešljiva. Zakaj? Predvsem zato, ker velesile, prav te, ki so prispevale 

k situaciji, kateri smo priča danes, niso pripravljene odločno ukrepati proti Islamski 

drţavi. S tem ciljam predvsem na letalske napade koalicije. Po meni znanih podatkih 

je Islamska drţava od začetka bombardiranja do danes izgubila manj kot odstotek 

okupiranega ozemlja. Prav tako se koalicijske sile niso odločile za napade na cilje, ki 

so strateško pomembni, a niso vojaški objekti. Od le-teh je najočitnejše to, da 

koalicijske sile niso naredile velikih in močnih ter predvsem učinkovitih napadov na 

naftna polja. Tako bi lahko Islamski drţavi močno oteţili njeno financiranje. Vendar 

pa raznorazni naftni lobiji ne dopuščajo, da bi se svet usmeril proti drugim virom 

energije (biogoriva, el. avtomobili) in tako smo dandanes v vse večji odvisnosti od 

nafte, čeprav vemo, da je bo nekoč zmanjkalo. Menim, da je strah pred dvigom cen 

nafte glavni razlog za to, da koalicijske sile ne bombardirajo naftnih vrtin in polj pod 

nadzorom Islamske drţave, čeprav bi s tem Islamsko drţavo močno oslabile. Eden 

od razlogov, zakaj Islamske drţave ne bo moţno premagati »na horuk«, je tudi, da je 
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v svetu zaenkrat dovolj skrajnih islamistov, ki se strinjajo z ideologijo Islamske 

drţave. To pomeni, da Islamska drţava zaenkrat še ima skupino, ki jo podpira, torej 

ima publiko, ki jo spremlja in jo zato lahko novačijo v svoje vrste. Tako lahko z enim 

videoposnetkom pridobijo več deset ali morda celo sto borcev. Tako imajo njihove 

čete vedno sveţe borce, ki so pripravljeni dati svoje ţivljenje za Islamsko drţavo. 

Hkrati pa je prav človeška sila (lahko) največja hiba Islamske drţave. Slej ko prej bo 

število skrajnih islamistov pričelo upadati in bi lahko le-ti izven Islamske drţave in 

drugih skrajnih organizacij skoraj popolnoma izginili, seveda le s primernim 

ozaveščanjem ljudi o problematiki Islamske drţave (to je tudi namen moje naloge). 

Tako bi Islamski drţavi nekoč preprosto zmanjkalo ljudi. Poleg tega pa imamo tukaj 

tudi vprašanje Kurdov, ki bi se lahko, zdaj ko imajo velike količine oroţja, postavili za 

lastno drţavo in bi tako napetost kljub porazu Islamske drţave na istem območju 

ostala. 

Islamsko drţavo pa je na dolgoročen način še vedno mogoče premagati. Veliko bi 

pripomogla rešitev kurdskega vprašanja, saj tako ne bi bilo strahu, kaj se bo zgodilo v 

primeru padca Islamske drţave (da bi se v naprej določilo meje Kurdistana, kakšno 

avtonomijo bi imel znotraj drţav, v katerih bi leţal ipd.). Prav tako bi se ogromno 

doseglo z ustrezno protipropagando in z učinkovitejšimi napadi na strateške cilje 

Islamske drţave (naftna polja).  

Menim pa, da se bodo bojišča v roku nekaj let zamrznila in bo Islamska drţava 

(predvsem zaradi naravnih bogastev) postala nekakšna »mrtva drţava«, kot so: 

Republika Donetsk, Juţna Osetija, Abhazija in Pridnjestrska moldavska republika. 

Torej da bi bila »de facto« neodvisna in obstoječa »de jure« pa še vedno del Iraka in 

Sirije. V primeru, da se to zgodi, bomo imeli novo politično tvorbo, ki bo v svoji drţavi 

uvedla ekstremno šeriatsko pravo, izvedla nasilno islamizacijo (morda bolje: 

vahabizacijo) in oblikovala (ni jasno ali jih je ţe) organe oblasti ter neligitimno 

obstajala vse dokler ne bo ene od velesil dovolj razbesnela (podobno kot Irak), npr. s 

kakšnim terorističnim napadom. V primeru, da pa se bodo fronte zamrznile, Islamske 

drţave najverjetneje ne bo nihče priznal. 
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7 REZULTATI 

Ob raziskovanju geopolitičnega dogajanja v Jugozahodni Aziji, natančneje na 

območju drţav Sirije in Iraka, sem prišel do naslednjih sklepov. Islamska drţava, ki 

se v medijih pojavlja kot kalifat, to dejansko ni, a ima vse simbole drţave: grb, 

zastavo in himno. Nastanek Islamske drţave podpirajo številni drţavljani 

nemuslimanskih drţav, ki se odločajo za sodelovanje kot mudţahidi. Običajno gre za 

potomce priseljencev, ki se niso čutili sprejete v novih drţavah. Na tem mestu se je 

potrebno vprašati, kako poskrbimo sami za inkulturacijo priseljencev in kakšen je naš 

odnos do njih. Uradne verske skupnosti se od Islamske drţave distancirajo, saj gre 

po njihovem mnenju v primeru Islamske drţave za popačeno podobo druge največje 

svetovne religije, ki z izgovorom, da bije dţihad, pobija nedolţne civiliste. Razlogov 

za nastanek napetosti v Jugozahodni Aziji je več: razdrobljenost islama, vmešavanje 

tujih velesil v reševanje lokalnih problemov in ne nazadnje bogata nahajališča nafte, 

ki »poganjajo« vso kolesje Islamske drţave. Vloga ţenske v Islamski drţavi je 

popolnoma podrejena moškemu, kar dokazujejo številni video posnetki, ki kroţijo po 

spletu. S hitrim širjenjem in s posameznimi terorističnimi napadi tudi izven zavzetega 

ozemlja predstavlja Islamska drţava nevarnost tudi za Evropo. Kljub aktualnosti 

obravnavane problematike sem ugotovil, da se moji vrstniki o njej ne zanimajo 

posebej, zato sem skušal s predstavitvijo Islamske drţave nekoliko povečati 

zanimanje za spremljanje dogajanja v Jugozahodni Aziji. 

Na podlagi rezultatov lahko potrdim naslednje: 

HIPOTEZA 1: Islamska drţava je kalifat. OVRŢENA 

HIPOTEZA 2: Islamska drţava bojuje »sveto vojno« ali dţihad. OVRŢENA 

HIPOTEZA 3: Islamsko drţavo podpira veliko drţavljanov 

nemuslimanskih drţav, zmerne muslimanske skupnosti po vsem 

svetu pa se od nje distancirajo. POTRJENA 

HIPOTEZA 4: Islamski svet je zaradi notranjih delitev vpet v številne 

spore in vojne. POTRJENA 

HIPOTEZA 5: Vmešavanje velesil v dogajanje v Jugozahodni Aziji je 

odprlo pot organizacijam kot je Islamska drţava. POTRJENA 

HIPOTEZA 6: Islamska drţava s svojim delovanjem ogroţa mir in 

varnost v Evropi in po svetu. POTRJENA 

HIPOTEZA 7: Islamska drţava ima v lasti ogromno naravnih virov, ki 

ji bodo omogočali dolgoročen obstoj. POTRJENA 
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HIPOTEZA 8: Ţenske v Islamski drţavi niso enakovredne moškim. POTRJENA 

HIPOTEZA 9. Učenci osmih in devetih razredov poznajo 

problematiko Islamske drţave. OVRŢENA 

 

8 ZAKLJUČEK 

Raziskovanje Islamske drţave mi je pomenilo velik izziv in uţitek hkrati. Ker me tema 

izredno zanima, sem se v raziskovalno nalogo poglobil in s pridobljenim znanjem še 

nadgradil svoje poznavanje problematike. Naučil sem se tudi, kako jasno in 

konkretno postaviti hipoteze, kako sistematično prebirati gradiva in jih tudi kritično 

izbirati. Pri delu z gradivi s spleta je potrebno seveda kritično oceniti tudi vir spletne 

strani in ugotoviti, ali gre za verodostojne informacije. Problem bi lahko nastal tudi pri 

pravilni interpretaciji podatkov, saj velikokrat gre za pribliţne ocene podatkov. 

Naučil sem se izpeljati anketo in analizirati odgovore.  Ker z vprašanji po elektronski 

pošti nisem bil uspešen, sem razmišljal tudi, kako bi lahko na drugačen način prišel 

do odgovorov. Torej bi posamezna veleposlaništva kontaktiral po telefonu, ali pa bi 

se dogovoril za obisk. Zakaj ni bilo odziva, razen od veleposlaništva ZDA. Verjetno 

niso mojih vprašanj jemali resno, ali pa niso svojega mnenja ţeleli deliti z nekom, ki 

ga ne poznajo. Zanimiv bi bil tudi pogovor s katerim od slovenskih novinarjev 

analitikov, ki bi podal svoj pogled na  širjenje Islamske drţave. Kako bi nalogo lahko 

še poglobil? Tako, da bi sistematično zbiral naraščanje  števila beguncev iz Sirije in 

Iraka, primerjal naraščanje števila  tujih borcev. Zanimiva bi bila tudi primerjava 

narodnostne in verske sestave posameznih pokrajin in mest, pred zasedbo Islamske 

drţave in po njej ter ugotavljanje, kaj se je s prebivalstvom zgodilo. Lahko bi izdelal 

karto porušenih mest, kjer je Islamska drţava zavzela območje. Veliko je še moţnosti 

nadgradnje in dopolnitve raziskovalne naloge. Vprašanje, ki se porodi pa je, kako bi 

prišel do potrebnih podatkov in če bi  bili le-ti verodostojni. 

Med samim raziskovanjem so se mi odprla še številna zanimiva vprašanja. Dve 

izmed njih sta naslednji:  

 Se bodo Kurdi z oroţjem postavili za svojo drţavo – Kurdistan? 

 Ali Islamska drţava vzpostavlja organe oblasti na osvojenem ozemlju 
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Torej sem s spremljanjem virov in primerjavo le teh prišel do naslednjega sklepa. 

»Drţava, ki je ni« obstaja. To je Islamska drţava, ki na brutalen in nasilen način širi 

svojo religijo in način ţivljenja. Zakaj »je ni«? Ker gre za dele zasedenega območja 

dveh legitimnih drţav s strani islamskih skrajneţev, ki so si samovoljno prilastili njuno 

ozemlje, širša mednarodna skupnost pa je ne priznava. Hkrati pa z zasedanjem 

ozemlja na meji s Turčijo ter zasedbo posameznih manjših območij v severni Afriki 

»trka« na vrata Evrope, ki so v tem primeru Sredozemsko morje in Turčija, ki 

predstavljata vratarja do »Stare celine«.   
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9  PRILOGE 

PRILOGA  1 : Anketa                          Islamska država 

Pozdravljen/a, sem Matevž Rezman Tasič, učenec 8. a razreda. Opravljam 

raziskovalno nalogo o Islamski državi in me zanima tudi tvoje mnenje in 

poznavanje. Tvoji iskreni odgovori mi bodo zelo koristili pri izvedbi raziskovalne 

naloge. Hvala za sodelovanje. 

1. Spol :               a) moški                b) ženski 

2. Razred :           a) osmi                  b) deveti 

3. Kaj je islam? 

a) vrsta književnosti v Aziji 

b) skupnost judov v ZDA 

c) uradna  religija na Japonskem 

d) druga največja svetovna religija 

e) drugo: _______________________ 

 

4. Katero naravno bogastvo prevladuje v Jugozahodni Aziji? 

                                        a) zlato 

                                                        b) kakovosten  porcelan 

                                                        c) plantaže kavčukovca 

                                                        d) nafta 

 

5. Kaj je kalifat?   a) oblika vladavine 

                                b) arabski izraz za oblast 

                                c) izraelska jed 

                                d) vrsta orožja, ki se uporablja v Jugozahodni Aziji 

e) ne vem 

f) me ne zanima 

 

6.  Vahabit je napačen izraz za    

      a) sunita.        b) šiita.         c) salafista.         d) anglikanca.        e) drugo: _______ 

 

7.  Kaj je Islamska država?   a) mednarodna islamska organizacija 

                                                 b) mednarodna teroristična organizacija, ki nadzoruje 

                                                     dele Sirije in Iraka 

                                                 c) drugo ime je Boko Haram 

                                                 d) drugo: _________________ 

 

7.1 Kje oziroma od koga si že slišal/a za Islamsko državo? 

a) s prijatelji in sošolci se o njej pogovarjamo 
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b) od starejših, staršev, sorodnikov 

c) prebral sem na spletu, gledal po TV 

d) drugo:____________________________ 

8. Koliko borcev ima Islamska država? 

a) 1.000 borcev 

b) 20.000 borcev 

c) 150.000 borcev 

d) 80.000 borcev 

  

8.1 Koliko je povprečna starost borca Islamske države?  _______ let. Koliko so 

stari najmlajši borci? ___________ let. 

 

9. S prodajo česa se financira Islamska država? 

 a) diamantov     b) zlata     c) nafte         d) kavčuka                 e) drugo:___________ 

 

10. Ali po tvojem mnenju Islamska država predstavlja nevarnost za Evropo? 

                                                         a) da                               b) ne 

10.1 če si odgovoril z 

DA, obrazloži zakaj da:____________________________________________ 

 

NE, obrazloži zakaj ne:____________________________________________ 

 

11. Vojaki Islamske države prihajajo tudi iz pretežno nemuslimanskih držav, npr.: 

evropskih…                                  a) da                                                   b) ne  

 

11.1  Naštej 3 evropske države, iz katerih izhaja največ borcev Islamske države  

1_________________    2__________________    3 ____________________ 

 

12. Ali širjenje Islamske države temelji na Koranu? 

                    a) da                           b) ne                 c) me ne zanima              d) ne vem   

 

13. Kaj pomeni kratica IS? 

a) internacionalna skupnost književnikov        c) Islamska država 

b) imigracijska skupnost                                 d) kratica za koran  

 

14. Ozemlje katerih držav zaseda Islamska država? 

a) Iraka in Sirije                       c) Kazahstana in Rusije (Sibirija) 

b) Turčije in Gruzije                 d) Mongolije in Kitajske 

 

15. Kakšen položaj imajo ženske v Islamski državi?  

a) So brez pravic.                     c) So prostovoljne borke. 

b) So prisilne borke.                 d) So voditeljice Islamske države. 
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PRILOGA 2: Elektronska sporočila veleposlaništvom in dr. Ţiţku 
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PRILOGA 3: Rezultati ankete 

Rezultati ankete, december 2014 Rezultati ankete, februar 2015 legenda interpretacija 

1. Spol 

  

 

UGOTOVITEV: med 

anketiranimi učenci je bilo 

med prvim anketiranjem 

razmerje v prid ţenskam, 

pri ponovnem anketiranju 

pa je bilo razmerje med 

moškimi (48 %) in 

ţenskami (52 %) pribliţno 

enako. 

 

 

2. Razred 

  

 

UGOTOVITEV: med 

anketiranimi so pri obeh 

anketah prevladovali 

devetošolci, ki so tudi 

sicer številčnejši od 

osmošolcev. 

 

 

 

 

 

41 % 

59 % 

48 % 
52 % 

47 % 
53 % 

43 % 

57 % 
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3. Kaj je islam?    

  

 

UGOTOVITEV: večina 

učencev osmih in devetih  

razredov ve, da je islam  

druga največja  

svetovna religija, po  

predstavitvi se je 

poznavanje odgovora še 

povečalo.  

 

4. Katero naravno bogastvo prevladuje v Jugozahodni Aziji? 

  

 

UGOTOVITEV: 59 % 

učencev je menilo, da je v 

jugozahodni Aziji veliko 

nafte, 14 % da je tam 

veliko plantaţ kavčukovca 

(ne poznajo naravnih 

razmer v JZ Aziji), 18 % 

jih ni  bilo pozornih, da 

porcelan ni naravno 

bogastvo in 9 % je menilo, 

da je v jugozahodni Aziji 

veliko zlata. Po drugem 

anketiranju se je znanje 

izboljšalo. 

6 % 
4 % 1 % 

79 % 

10 % 
2 % 4 % 

1 % 

91 % 

2 % 

9 % 

18 % 

14 % 

59 % 

1 % 1 % 

4 % 

94 % 
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5. Kaj je kalifat? 

  
 

UGOTOVITEV: kar 42 % 

učencev ne ve, kaj je kalifat, 

11 % jih ne zanima. 18 % 

učencev je vedelo, da je to 

oblika vladavine, 12 %, da je 

to arabski izraz za oblast, 9 

% je mislilo, da je to vrsta 

oroţja in 8 % da je to 

izraelska jed. Po vnovičnem 

anketiranju jih je vsaj 

polovica vedela , kaj je 

kalifat. 

6. Vahabit je napačen izraz za 

  

 

UGOTOVITEV: 30 % učencev je 

vedelo, da je vahabit25 napačen 

izraz za salafista26, 22 % za šiita, 

19 % za sunita in 17 % za 

anglikanca. 12 % je izbralo moţnost 

drugo, okence pa so pustili prazno. 

Po ponovnem anketiranju se 

poznavanje ni izboljšalo. 

 

 

                                                 
25

 Običajno se s tem izrazom označuje tiste, ki sledijo Mohamedu v določenih postopkih oz. ukazih, kot je puščanje brade za moškega ali pa pokrivanje 
ţenske s hidţabom.  (URL 55) 
26

 Skrajna radikalna oblika islama, ki se ţeli vrniti h koreninam 

18 % 

12 % 

8 % 

9 % 

42 % 

11 % 

50 % 

15 % 

5 % 

3 % 

24 % 

3 % 

19 % 

22 % 

30 % 

17 % 

12 % 

26 % 

30 % 
12 % 

16 % 

16 % 
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7. Kaj je Islamska drţava? 

 
  

UGOTOVITEV: 44 % 

učencev je vedelo, da je IS 

mednarodna teroristična 

organizacija, 36 % je menilo, 

da je mednarodna islamska 

organizacija, 12 % je menilo, 

da je to drugo ime za Boko 

Haram. 8 % je menilo, da je 

nekaj drugega, pri čemer 

niso navedli, kaj naj bi to 

bilo. Drugo anketiranje je 

pokazalo, da učenci bolje 

poznajo Islamsko drţavo. 

7. 1. Kje oziroma od koga si ţe slišal za Islamsko drţavo? 

  

 

UGOTOVITEV: 69 % 

anketiranih je za Islamsko 

drţavo slišalo na TV ali 

internetu, 12 % je to slišalo od 

starejših, staršev in sorodnikov; 

10 % se o tem pogovarja s 

sošolci in prijatelji; 9 % jih je 

navedlo drugo, napisali so, da 

so se za IS slišali v šoli. Po 

predstavitvi  se učenci več 

pogovarjajo o Islamski drţavi. 

36 % 

44 % 

12 % 

8 % 
16 % 

73 % 

6 % 
5 % 

10 % 

12 % 

69 % 

9 % 
16 % 

9 % 

54 % 

21 % 
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8. Koliko borcev ima Islamska drţava? 

  

 

UGOTOVITEV: Največ učencev 

po drugem anketiranju meni, da 

ima Islamska drţava 80.000 

borcev, pred tem je večina menila, 

da jih ima 150.000. 

8.1 Koliko je povprečna starost borca Islamske drţave? 

  

 

UGOTOVITEV: 38 % meni, da je 

povprečna starost borcev 21-30 let; 

24% meni, da 10-20 let; 21 % meni, 

da so stari med 31-40 let in 17 % 

meni, da je povprečna starost 

borcev višja od 40 let. Borci 

Islamske drţave so v povprečju 

zelo mladi, saj prihajajo iz okolja, 

kjer prevladuje mlado prebivalstvo. 

 

 

 

 

10 % 

18 % 

44 % 

28 % 

2 % 
13 % 

34 % 

51 % 

24 % 

38 % 

21 % 

17 % 

49 % 

43 % 

5 % 3 % 
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8.2 Koliko so stari najmlajši borci? 

  

 

UGOTOVITEV: 43 % učencev 

meni, da so najmlajši borci stari 

med 11 in 20 let,kasneje se je 

njihov deleţ še dvignil na 73 %,   

35% meni, da so najmlajši borci 

stari od 5 do 10 let in 22 % meni, da 

so starejši od 20 let. 

 

 

 

 

 

9. S prodajo česa se financira Islamska drţava? 

  

 

UGOTOVITEV: Po ponovnem 

anketiranju je 94 % anketiranih 

prepričanih, da se IS financira s 

pomočjo nafte, vsi ostali navedeni 

viri so zanemarljivi. 

 

 

 

 

 

 

35 % 

43 % 

22 % 23 % 

73 % 

4 % 

5 % 

10 % 

64 % 

10 % 

11 % 

1 % 

3 % 

94 % 

1 % 1 % 
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10. Ali Islamska drţava po tvojem mnenju predstavlja nevarnost za Evropo? 

  

 

U  UGOTOVITEV: 63 % je navedlo, da IS  

predstavlja nevarnost za Evropo, pri 

čemer so najpogosteje navedli 

številčnost pripadnikov IS, 47 % pa 

meni, da IS ne predstavlja nevarnosti 

za Evropo, ker nima kopenske 

povezave z Evropo. V ponovnem 

anketiranje je več učencev prepoznalo 

nevarnost za Evropo. 

 

 

 

 

11. Vojaki Islamske drţave prihajajo tudi iz preteţno nemuslimanskih drţav. 

  

 

UGOTOVITEV: 74 % meni, da borci IS 

prihajajo tudi iz tujine; drţave, iz katerih 

po njihovem mnenju izhaja največ 

borcev, so Rusija, BiH in Nemčija. 33 % 

meni, da borci IS ne prihajajo tudi iz 

tujine. 

 

 

 

 

 

63 % 

37 % 

73 % 

27 % 

67 % 

33 % 

74 % 

26 % 
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12. Ali širjenje Islamske drţave temelji na Koranu? 

 
 

 

UGOTOVITEV: 39 % učencev ne 

ve ali širjenje IS temelji na Koranu, 

12 % to vprašanje ne zanima, 

30% meni, da širjenje IS temelji na 

Koranu, kar 19 % pa meni, da ne. 

V ponovnem anketiranju jih je 

skoraj polovica prepričanih, da 

širjenje IS temelji na koranu. 

13. Kaj pomeni kratica IS? 

  

 

UGOTOVITEV: 50 % učencev 

meni, da kratica IS pomeni 

imigracijska skupnost, 45 % 

meni, da pomeni Islamska 

drţava, 4 % da je to kratica za 

Koran, 1% pa, da to pomeni 

internacionalno skupnost 

knjiţevnikov. Po predstavitvi 

IS je večina seznanjena (73 

%), da je IS Islamska drţava. 

 

 

14.  Ozemlje katerih drţav zaseda Islamska drţava? 

30 % 

19 % 

12 % 

39 % 

49 % 

25 % 

11 % 

15 % 

1 % 

50 % 
45 % 

4 % 5 % 

19 % 

73 % 

3 % 
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UGOTOVITEV: 75 % (93 %) 

učencev ve, da je IS zasedla 

ozemlje Iraka in Sirije, 14 % 

meni, da zaseda območja 

Rusije in Kazahstana, 7 % 

meni, da IS zaseda ozemlja 

Mongolije in Kitajske, 4 % 

meni, da IS nadzoruje ozemlje 

Gruzije in Turčije. 

15. Kakšen poloţaj imajo ţenske v Islamski drţavi? 

 
 

 

UGOTOVITEV: 76 % 

anketiranih meni, da so v IS 

ţenske brez pravic, 12 % 

meni, da so ţenske prisilne 

borke, 7 % da so 

prostovoljne borke in 5 % da 

so voditeljice IS. V 

ponovnem anketiranju  so 

učenci menili, da je več 

ţensk, ki se morajo boriti pod 

prisilo, več pa je tudi 

prostovoljnih bork.  

 

 

75 % 

4 % 

14 % 

7 % 

93 % 

2 % 

4 % 

1% 

76 % 

12 % 

7 % 
5 % 

63 % 

20 % 

14 % 

3 % 


