Terrorism

Jaotusmaterjal
Juhtimiskaardid
1. juhtum. Rühmitus peab relvastatud võitlust totalitaristliku valitsuse kukutamiseks. Nad lõhkavad
kaitseministeeriumis pommi, mis tapab 12 inimest.

2. juhtum. Keegi kirjutab üksikemadele kirju, mis
sisaldavad ähvardusi nende imikute aadressil. Ühestki
vägivallajuhtumist pole teatatud, kuid naised on hirmul
ja ei julge välja lastega jalutama minna.

3 . juhtum. Kahe riigi sõjas heidab üks teisele tuumapommi ja tapab ligikaudu 100 000 tsiviilelanikku

4. juhtum. Suure kosmeetikaettevõtte direktorile
saadetakse kirjapomm ning ta saab raskeid vigastusi.
Anonüümne pommisaatja süüdistab ettevõtet loomade
julmas kohtlemises.

5. juhtum. Rühmitus peab pikaajalist võitlust sõjaliste
rajatiste vastu, kasutades regulaarselt ka lõhkeaineid.
Mitmed sõdurid on hukkunud.

6. juhtum. Iseseisvuse eest võitleva vähemusrahvuse liikmed panevad regulaarselt pomme avalikesse
kohtadesse. Nad annavad alati eelhoiatuse, et
inimesed saaksid evakueeruda, kuid siiski on mõned
tsiviilisikud hukkunud.

7. juhtum. Riigil on keemiarelv ning ta ütleb, et on valmis
seda kasutama, kui tunneb ennast mõne teise riigi poolt
ohustatuna.

8. juhtum. Rühm kurjategijaid röövib panka, võtab selle
töötajad pantvangiks ning laseb hiljem enda tabamise
vältimiseks pantvangid maha.

9. juhtum. Natsionalistlikud rühmitused patrullivad
suurlinnade tänavatel ning peksavad või ähvardavad
regulaarselt teiste rahvuste esindajaid.

10. juhtum. Totalitaarne riik hoiab oma elanikkonda hirmuvalitsuse all: kõik, kes valitsuse vastu
sõna võtavad, vahistatakse; toimuvad pidevad
arreteerimised, piinamised ja isegi hukkamised.

11. juhtum. Organiseeritud kuritegelik rühmitus pressib
kohalikelt ettevõtjatelt raha välja. Maksmisest keeldujate
vara põletatakse ja mõned ettevõtjad on tapetud.

12. juhtum. Mässuliste vastu peetavas sõjas ründab
okupatsiooniarmee külasid droonidega (mehitamata
õhusõidukid). Teatatud on mitmete tsiviilisikute ja isegi
tervete perekondade hukkumisest.

13. juhtum. A riigis elavad töölised peavad iga päev
üle piiri B riigis tööl käima. B riigi piirivalvurid ahistavad
regulaarselt A riigi kodanikke tarbetult põhjalike dokumendikontrollide ja sagedaste läbiotsimistega. Sageli
peavad nad A riigi kodanikke alusetult kinni.

14. juhtum. Kümme aastat kestnud kodusõja ajal
sattus 19-aastane naine kokku 10 mässulisest
koosneva salgaga. Esmalt vägistas naise salga juht,
kes käskis siis oma meestel sama teha.

15. juhtum. Linnas toimub rahvusvaheline konverents.
Politseile antakse õigus inimesi piiramatult arreteerida ja
neid 12 tundi süüdistust esitamata vahi all hoida. Politsei
hoiatab inimesi, et nad ei tuleks meelt avaldama.

16. juhtum. „Te peate rohkem tööd tegema, hauad ei
ole veel täis,” öeldi Rwanda raadios.

Kaalumist vajavad punktid
Arutelul kaalumist vajavad punktid:
• Kas terroriaktide eesmärk on alati tekitada elanikkonnas hirmu?
• Kas igasugune inimestes hirmu tekitav tegu on terroriakt?
• Kas riik (valitsus) saab tegeleda terrorismiga või tähendab terrorism alati riigi ametivõimude vastu suunatud tegevust?
• Kas terrorismi eesmärk on alati tekitada tsiviilohvreid või võib terroriakt olla suunatud ka sõjaliste sihtmärkide või
vara vastu?
• Kas terroriakt saab olla mingitel tingimustel põhjendatud?
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