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Terrorisme er bestemt ikke et nyt fænomen, 
og ej heller blot en historisk hændelse, men 
til enhver tid aktuel. Den er en konstant tilste-
deværende og faretruende faktor i livet. Tænk 
blot på de forholdsregler, vi møder i lufthavne, 
ved besøg på museer, ja endog på skoler og 
hoteller. I terrorisme går de samme tanke- og 
adfærdsmønstre igen og igen og det er dem, 
denne antologi beskæftiger sig med.
Teksterne inviterer til refleksioner over bio-
grafier, der i bogstaveligste forstand går ad 
helvede til. Her møder læseren mennesker, 
der er besjælede af deres kamp for det, de i 
deres forståelse kalder retfærdighed, men de 
ender alle i fængslet, på skafottet... i døden. Terrorisme viser idealismens bagside.

»Terroristen im Seitenblick – Texte über Taten und Gegentaten« beskæftiger sig 
med, hvordan det kan gå så galt og hvordan et demokratisk samfund forsvarer sig 
mod terrorisme. Og der er mange – også modsætningsfyldte – aspekter, der viser 
sig, når man forsøger at finde svar. Teksterne leverer rum for refleksion over og 
diskussion af et retssamfunds demokratiske, juridiske og etiske dilemmaer, når det 
skal finde midler, det kan benytte sig af i kampen mod terrorisme uden samtidig at 
miste respekten for det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder og uden 
at træde de spilleregler under fode, som det forsvarer. Spilleregler, som man ved, 
at terroristerne ikke følger. Hvor langt er det enkelte individ villig til at gå og hvor 
langt tillader retssamfundet at gå, uden at hverken individ eller samfund opløser 
sig selv i kampen mod en fjende, der vil omstyrte den eksisterende orden, koste 
hvad det vil? Hvordan forhandler man med terrorister, når man samtidig hverken 
kan eller vil give efter for terroristers krav i beskyttelsen af den enkelte borger. I 
F. von Schirachs »Terror« inviteres publikum til at afsige dom over den jagerpilot, 
der tager sagen i egen hånd og skyder et kapret fly med 164 passagerer ned for 
at redde 70.000 tilskuere, som befinder sig netop på det stadion, terroristerne vil 
styrte det kaprede fly ned i. Må man sende 164 mennesker i døden for at redde 
70.000? Er det humant eller kynisk og kan man overhovedet stille regnestykket 
sådan op? På samme måde inviteres eleverne i bogens tekster til at agere lægs-
dommere eller forsøge at finde svar på de spørgsmål, der uvægerligt dukker op i 
mødet med terroristerne, deres liv og deres handlinger.   
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