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I hadets have BJARKE M\u00d8LLER Hent PDF Den baskiske terrororganisation, ETA, har i de sidste tre

årtier dræbt og såret tusinder af mennesker og truet endnu flere på livet. Selv om Spanien siden 1978 har haft
en demokratisk forfatning, udrenser ETA bevidst modstandere af en selvstændig baskisk stat. ETA’s

terrorisme er anderledes end de store ‘spektakulære’ masseattentater mod vestlige, symbolske lokaliteter, som
bl.a. al-Qaeda står bag. ETA’s terrorisme er snigende, allestedsnærværende og satser på at maksimere en

permanent trussel mod centrale samfundsgrupper og udvalgte personer og deres familier. Baskiske
nationalister og separatister har søgt at drage nytte af terroren og den voksende frygt i befolkningen. Det er en
ideologisk krig, der føres dybt ind i hverdagen og helt ned i sproget. Der er skabt en undtagelsestilstand i
Baskerlandet, der truer demokratiet og den frihed, som ellers tages for givet i resten af Europa. I HADETS
HAVE er en personlig beskrivelse af den baskiske terrorismes ofre, af hadet og af de historiske myter, der
driver nogle unge baskere til at dræbe og hylde ETA. Bogen er blevet til på baggrund af reportage-rejser i
Baskerlandet og er bygget op i kapitler, der hver behandler terrorens og fundamentalismens indflydelse på
skolesystemet, medierne og retssystemet m.v. krydret med udtalelser fra involverede parter i konflikten.

Bogen rummer forklarende ordliste og litteraturliste.

 

Den baskiske terrororganisation, ETA, har i de sidste tre årtier dræbt
og såret tusinder af mennesker og truet endnu flere på livet. Selv om
Spanien siden 1978 har haft en demokratisk forfatning, udrenser
ETA bevidst modstandere af en selvstændig baskisk stat. ETA’s

terrorisme er anderledes end de store ‘spektakulære’ masseattentater
mod vestlige, symbolske lokaliteter, som bl.a. al-Qaeda står bag.
ETA’s terrorisme er snigende, allestedsnærværende og satser på at
maksimere en permanent trussel mod centrale samfundsgrupper og
udvalgte personer og deres familier. Baskiske nationalister og

separatister har søgt at drage nytte af terroren og den voksende frygt



i befolkningen. Det er en ideologisk krig, der føres dybt ind i
hverdagen og helt ned i sproget. Der er skabt en undtagelsestilstand i
Baskerlandet, der truer demokratiet og den frihed, som ellers tages
for givet i resten af Europa. I HADETS HAVE er en personlig
beskrivelse af den baskiske terrorismes ofre, af hadet og af de

historiske myter, der driver nogle unge baskere til at dræbe og hylde
ETA. Bogen er blevet til på baggrund af reportage-rejser i

Baskerlandet og er bygget op i kapitler, der hver behandler terrorens
og fundamentalismens indflydelse på skolesystemet, medierne og
retssystemet m.v. krydret med udtalelser fra involverede parter i
konflikten. Bogen rummer forklarende ordliste og litteraturliste.
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