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ІСЛАМСЬКИЙ ТЕРОРИЗМ  
ТА ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА ЄВРОПИ:  
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ 

 
Стаття є комплексним дослідженням, присвяченим боротьбі 

з ісламським тероризмом та його ідеологією, які загрожують 
єврейським громадам країн Європейського Союзу. Автор аналізує 
основні ідеологічні причини, які викликають до появи злочинів та 
актів тероризму на грунті расизму та ненависті до євреїв. Вив-
чається нормативна база та практичні заходи влади, які сто-
суються проблем національної безпеки у Європі. У підсумку ро-
биться висновок щодо актуальності подій, пов’язаних із загрозою 
ісламського тероризму в Європі для сьогоднішньої ситуації у сфері 
національної безпеки в країнах Східної Європи та в Україні. 
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 На сьогодні єврейська громада Європи є об’єктом уваги різних 

ісламських терористичних угрупувань, які проповідують ідеї нена-
висті до представників інших національностей і релігій. В умовах 
розповсюдженості різноманітних конспірологічних теорій, ідей 
«всесвітнього іудейського панування» та наявності ісламських про-
повідників, які активно закликають до розправи над «невірними», 
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зокрема представниками єврейської національності, проблема без-
пеки єврейських об’єктів є однією з найбільш актуальних для суча-
сного життя країн Європи. Цю проблему обговорюють на рівні кері-
вників зовнішньополітичних відомств, керівників підрозділів по бо-
ротьбі з тероризмом країн Європи. Не залишися осторонь проблеми 
представники академічних кіл, в багатьох університетах континенту 
працюють наукові підрозділи та окремі вчені, які займаються вив-
ченням ісламського тероризму. Аналіз загроз та викликів, які іс-
нують в цьому аспекті щодо єврейської громади Європи, є однією з 
важливих дослідницьких проблем сучасної гуманітарної науки. 

 Метою цієї статті є вивчення на підставі матеріалів євро-
пейської преси та нормативних документів, аналізу робіт західної 
історіографії найбільш актуальних проблем боротьби з ісламським 
терористичним рухом у Європі та попередження злочинів на грунті 
расової та релігійної ненависті.  

 Об’єктом нашого дослідження є існуючи на сьогодні загрози 
щодо єврейської громади Європи з боку ісламського терористи-
чного руху. Предметом дослідження є ставлення європейської гро-
мадськості до ситуації навколо ісламського тероризму та безпеки 
єврейської громади континенту.  

 Проблема розвитку ісламського терористичного руху та дій 
«воїнів джихаду» активно дискутується в західній історіографії та 
стає предметом уваги багатьох європейських форумів, які стосуються 
проблем безпеки, протидії тероризму та глобальних викликів.  

 Питанням історії та сучасності антисемітизму, як суспільно-
політичного явища, присвятив свою монографію британський до-
слідник Хаям Маккобі. Історія різновидів антисемітизму, підкре-
слює автор, повинна бути ще раз переглянута та проаналізована у 
зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та палестинцями. 
Маккобі робить спробу розглянути такі актуальні дослідницькі пи-
тання, як: «Чому так виходить, що середньовічне упередження 
щодо євреїв виявилось настільки міцним та потужним?», «У чому 
полягають корні антирелігійного антисемітизму?», «У чому поля-
гають корні релігійного антисемітизму?», «Чим відрізняються кор-
ні християнського й ісламського антисемітизму?» тощо. Усі ці та 
інші питання, розглядає Маккоби, який досліджує антисемітизм, 
прослідковуючи його від самого періоду виникнення, та показує, 
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як він змінився відповідно до реалій сучасного світу, але зали-
шився константним за своєю сутністю [1]. 

 Проблемі мусульманського антисемітизму у Європі присвя-
тив свою роботу професор Рафаель Ісраелі. У своїй монографії 
«Мусульманський антисемітизм у християнській Європі: елемен-
тарний та остаточний антисемітизм» він порівняв ситуацію із бо-
ротьбою ірландців та англійців, прослідкував особливості розвитку 
мусульманського антисемітизму до та після Ліванської операції у 
2004 році. Професор ісламських студій Рафаель Ісраелі дійшов до-
сить оригінального висновку про те, що сучасний ісламський анти-
семітизм є не тільки наслідком арабо-ізраїльського конфлікту, але 
й наслідком християнського антисемітизму, який існував на іс-
ламських територіях під час панування там західних колоніальних 
держав. Автор пов’язує хвилі еміграції мусульман до Європи, 
США та Австралії із зростанням антисемітизму в цих країнах та 
змішування ісламського антисемітизму із традиційним антисіоні-
змом, фашизмом, расизмом та ксенофобією, які існували до цього 
часу на цих територіях [2]. 

 Карикатури та екстремістські твори як важливий чинник у 
розвитку антисемітизму та антиісламських настроїв у країнах Єв-
ропи, є об’єктом дослідницької уваги вченого Джоеля Котека. Як 
підкреслює автор монографії, карикатура є однією з популярних і 
ефективних засобів комунікації. Загальновідомим є випадок з кари-
катурою на пророка Моххамеда, яка з’явилася у датській газеті та 
викликала шквал критики у країнах Близького Сходу. Відомо, що 
«у відповідь» на публікацію у датській газеті іранське видання 
оголосило про проведення конкурсу карикатур на тему Голокосту. 
При тому, що подібні ілюстрації вже давно друкуються у виданнях 
арабського світу. Так, у вересні 2001 року в ході конференції у 
Дурбані розповсюджувались такі карикатури, в яких євреї були 
зображені у вигляді садистів, кровожерів та монстрів, що ціка-
вляться лише грошима та владою. Дослідник проаналізував у своїй 
роботі більш ніж 400 таких антисемітських карикатур, які він зна-
йшов в арабських і західних засобах масової інформації. Автор за-
значає, що керівництво країн Європи повинно враховувати те, що 
ненависть до євреїв широко пропагується в арабському світі, у 
тому числі за допомогою засобів масової інформації та предста-
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вників релігійних кіл, що може призвести до зростання анти-
єврейських настроїв у всьому світі. Автор дає пораду порушити це 
питання на самому високому політичному рівні [3].  

 Продовжує тему ескалації ісламської ненависті до євреїв 
книга «Джихад і ненависть до євреїв: ісламізм, нацизм і корні 11 
вересня» Маттіаса Кунтцеля, яка вийшла у видавництві «Телос 
Пресс». Німецький дослідник ставить та вирішує важливу дослі-
дницьке завдання – розібратися у питанні: звідки почалася історія 
протистояння ісламського та іудейського світу, розквіт якого ми спо-
стерігаємо у сучасний період світової історії. Автор відносить поча-
ток антисемітської риторики від 1928 року, коли було засновано «Му-
сульманське братство», після того розпочалася хвиля антисемітизму 
по всьому світу. Він показує, як діяльність «Мусульманського брат-
ства» та інших ісламістських організацій поступово перетворили Єги-
пет з країни, де поважають євреїв на країну, де їх активно ненавидять. 
Автор розглядає історію ісламського антисемітизму до подій 11 ве-
ресня 2001 року включно. Він стверджує, що той класичний гітле-
рівський антисемітизм, який перестав існувати після 1945 року, тран-
сформувався та продовжив свою небезпечну місію, але вже у мусуль-
манському світі. Автор порівнює традиції ненависті до євреїв у 
ісламському та довоєнному німецькому суспільствах та формулює 
нове поняття – «ісламофашизм». Він зазначає, що це явище є най-
більш небезпечним у сучасному глобальному світі та закликає боро-
тися з ісламським терористичним рухом, який базується на анти-
єврейських та антизахідних гаслах.  

 Автор робить спробу оцінити місце антисемітизму в ідеології 
ісламу та сучасному «джихаді». Він зазначає, що ідеологічно при-
від для антисемітизму в арабів був – у зв’язку із небажанням євреїв 
у 7-му віці прийняти пророка Моххамеда. Але процес створення 
антисемітської системи поглядів відбулося, на думку автора, саме 
в період 1930–1940-х років, коли свого світового розголосу набув 
саме німецький фашизм. Тому, підкреслює автор, розуміння про-
цесу протистояння ісламського та єврейського світоглядів у су-
часний історичний період неможливо без аналізу поняття «ісламо-
фашизм». Деякі послідовники ісламського джихада як і раніше пе-
реконані, що євреї та Америка борються за світове панування і що з 
ними треба «покінчити» через повне знищення єврейського народу. 
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Робота отримала гран-прі Лондонського книжного фестивалю та є 
однією з впливових робіт з історії та ідеології ісламського антисе-
мітизм у сучасному західному суспільстві [4].  

 Слід зазначити, що вивчення проблеми антисемітизму в суча-
сному світі залишаються актуальними для англомовної історіо-
графії. Автори досліджують в основному такі напрями антисемі-
тської ідеології, як релігійний та расовий антисемітизм, зосере-
джують свою увагу на історичних аспектах цього явища, вивченні 
найбільш злочинного по відношенню до євреїв режиму – німецько-
фашистського. Загалом більшість дослідників підкреслюють мас-
штаби цього явища та широкий спектр сучасних антисемітських 
концепцій, як світського, так і догматичного спрямування. Подаль-
ший розвиток англомовної історіографії цієї проблеми буде непо-
дільно пов’язаний із дослідженням спільних рис між фашистською 
та ісламською антисемітськими концепціями та дослідження нових 
проявів антисемітизму у Європі та США, а також організація но-
вих моніторингових центрів для аналізу публікацій у пресі та літе-
ратури антисемітського спрямування.  

 Проблема зростання рівня расизму, ксенофобії і антисемі-
тизму є однією з основних проблем сучасної Європи. Незважаючи 
на всі зусилля міжнародних моніторингових організацією, грома-
дськості та правоохоронних структур подолати, або навіть зменши-
ти масштаби цього явища поки що не вдалося. Рівень антисемітсь-
ких настроїв у Європейському Союзі постійно зростає і ця тен-
денція є характерною практично для всіх країн цього політичного 
об’єднання.  

 Проблема розвитку «нового антисемітизму» у Європі дослі-
джувалася останнім часом у роботах багатьох західних науковців. 
Так, зокрема в монографії «Расизм та етнічна дискримінація» 
Алани Лентін, яка вийшла у Нью-Йорку, постає питання про те, чи 
були засвоєні сучасним світом основні уроки історії, пов’язані з 
антисемітизмом, та які заходи можуть ефективно допомогти у бо-
ротьбі з цим явищем [5]. Питання расизму в сучасному світі та йо-
го вплив на соціально-політичний та культурний розвиток Європи 
були розглянуті у збірці під редакцією Манфреда Берга та Саймона 
Вендта, яка вийшла в Оксфорді. Автори порівнюють сучасний 
європейський расизм з расизмом азіатським, американським та 
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австралійським та роблять висновок про те, що расизм у Європі 
дуже добре адаптується до реалій сучасного світу та значно впли-
ває усі верства населення [6].  

 Слід зазначити, що цього року декілька європейських лідерів 
зуміли продемонструвати своє відношення до проблеми антисемі-
тизму та ворожого ставлення до членів єврейської громади. Так, 
нещодавно обраний Президент Франції соціаліст Франсуа Холанд 
висловив принципову позицію з цього приводу, зокрема позбавив 
своїм наказом від 20 серпня 2013 р. відомого модельера Джона 
Гальяно Ордена Почесного Легіону, який той отримав у 2009 році. 
Це стало адекватною реакцією на події лютого 2011 року, коли мо-
дельєр був затриманий у Парижі поліцією після нанесення анти-
семітських образ єврейській родині. У підсумку судового процесу 
Гальяно був засуджений до штрафу в 6 тисяч фунтів, але поніс 
значні іміджеві збитки, втративши авторитет у світі моди та роботу 
в будинку моди Dior [7]. 

 Незважаючи на масштабну боротьбу з антисемітизмом у Єв-
ропі, зокрема у Великій Британії, рівень розповсюдження цього 
явища останнім часом продовжує зростати. Так кількість антисе-
мітських інцидентів у країні зросла за першу половину 2012 року. 
Згідно з даними статистики Сommunity Security Trust – організації, 
що займається захистом єврейських об’єктів на території Сполуче-
ного Королівства, – за цей період відбулося 299 антисемітських 
інцидентів, що на 2 відсотки більше, ніж у минулому році [8].  

 Велику увагу органи влади Великої Британії приділяють про-
блемі боротьби з антисемітизмом в мережі інтернет. Так, двоє 
мешканців Дербишира були заарештовані восени цього року за 
свою розмову в соціальній мережі Твіттері, яка мала расистський 
характер та містила антисемітські коментарі на адресу єврейської 
громади у Манчестері. Цими коментарями 21-річний британець 
обмінявся зі своїм 20-річним другом у липні, коли вони були на 
рок-концерті групи Стоун Роузес в Хілтон Парку. Але вже восени 
обом друзям довелося відповідати в суді за законами про расову та 
релігійну ненависть [9]. 

 Останнім часом правоохоронні органи Великої Британії 
звертають особливу увагу на прояви антисемітизму на таких сай-
тах, як Facebook та Twitter, проводять моніторінг сайтів, які є 
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найбільш популярними серед широких верств населення. У ре-
зульті цієї роботи цього року був заарештований 33-річний мешка-
нець графства Хемпшир, який розповсюджував антисемітські ви-
словлювання у «Твіттері» відносно футболіста клубу «Портсмут» 
Талі Бен Хаїма. Нещодавно стало відомо, що Бен Хаїм покинув 
цей футбольний клуб. Він став одним з дев’яти ключових гравців, 
які змушені були піти, через що наближається фінансовий крах 
«Портсмута». Користувач соціальної мережі «Твіттер», зокрема, 
написав: «Таля Бен-Хаїм відмовляється зрушити з місця за його 
зарплату в 34 тисячі фунтів на тиждень. Чого ви очікуєте? Він 
єврей…». Поліція знайшла та затримала мешканця міста Ендовер в 
Гемпширі, який зараз очікує вироку суду [10]. 

 Але незважаючи на те, що усі ці випадки були поодинокими, 
протягом останнього часу у Великій Британії розкриті резонансні 
злочини, пов’язані з підготовкою до проведення масштабних тера-
ктів на грунті антисемітизму. Так, зокрема британська громадській 
була вражена рівнем фанатичності тільки однією сімейної пари з 
Манчестера, яка вже на наступний день після свого весілля у сер-
пні 2010 року почала готуватися до проведення теракту біля місце-
вої синагоги. Романтичний період медового місяця пройшов у мо-
лодят за переглядом відео «Аль-Каїди» з кадрами страт «невірних» 
і вибухами машин на вулицях міст. Сімейна пара – Шаста і Мо-
хаммед Хан познайомилися на ісламському сайті знайомств і через 
деякий час одружилися. Пара ретельно готувалася до проведення 
вибуху однієї із синагог Манчестера. Вони купили детонатори, бу-
дильник, хлорат натрію та інші вибухові речовини згідно з інстру-
кцієї, опублікованою на одному з ісламістських сайтів. Пані Хан 
розповіла суду, що вони двічі приїжджали до синагоги Прествіча, і 
сидячи на прилеглій стоянці, спостерігали, як члени єврейської 
громади йдуть на службу. Її чоловік заявив у цей момент, посла-
вшись на вірш з коранічної літератури, в якому євреї називаються 
«брудними»: «Ми повинні вбити їх усіх». Пара також неодноразо-
во стежила за місцевими євреями, які в суботу йшли в синагогу на 
вулицю Нортумберленд стріт, проте все-таки зупинилася на плані 
вибуху синагоги та офісу Єврейського агенства в Прествічі. На ща-
стя для мешканців Манчестеру сімейну пару було затримано та за-
суджено до декількох років тюрми [11]. 
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 Поєднання моніторінгу антисемітизму, яке проводиться у 
співробітництві з поліцією та громадськими організаціями, та чітка 
робота єдиної охоронної організації у Великій Британії створили 
єдину систему попередження злочинів, які відбуваються на грунті 
расової ненависті. У Лондоні регулярно проводяться семінари за уча-
стю фахівців з проблем ксенофобії, іудаїки, протидії тероризму, на 
яких розглядаються питання попередження терактів з боку анти-
семітські налаштованих громадян. Одним з останніх таких заходів 
стали учбові курси, які пройшли наприкінці листопаду 2013 року під 
егідою організації Jewish Contribution to an Inclusive Europe (CEJI). Як 
підкреслив директор JCIE Робін Склафані: «підходи Community Se-
curity Trust у боротьби із злочинами, які відбуваються на грунті 
ненависті, знаменують собою “золотий стандарт” для інших країн 
Європи…Такі організації…дуже далеко просунулися, причому на-
стільки, що подібним організаціям в Східній Європі навіть важко 
повірити, що вони можуть повторити їх успіх» [12].  

 Важливою проблемою на сьогодні залишається антисемітизм 
в університетських кампусах, який став, великою проблемою для 
певних регіонів Великої Британії, зокрема Шотландії. Наприкінці 
2012 року ситуація з антисемітизмом в кампусах університетів Шо-
тландії загострилася до такої міри, що єврейські студенти та аспі-
ранти змушені переривати своє навчання і виїжджати з регіону. 
Постійні антиізраїльські виступи, пікети, мітинги в університетсь-
ких кампусах створили, на думку офіційного представника Едін-
бургського університету, «токсичну атмосферу», в якій важко за-
йматися тільки навчальними проблемами. При цьому, як відзначає 
видання Jewish chronicle, за останні три роки кількість випадків 
антисемітизму в кампусах зросла в 5 разів [13]. 

 Проблема розвитку антисемітизму в сучасній Європі є однією 
з актуальних та водночас недостатньо вивчених у східно-євро-
пейській історіографії. Разом з тим, справа профілактики антисемі-
тизму, реєстрації його проявів за допомогою стандартизованих 
форм, а також політичної підтримки цієї діяльності як з боку дер-
жави, так і з боку громадських структур є великим досягненням су-
часної Західної Європи. Цей досвід може допомогти східно-
європейським партнерам ЄС, зокрема Україні, у побудові власної 
політики протидії расизму, ксенофобії та антисемітизму.  
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 Проблема підготовки і проведення терактів представниками 
радикального ісламу на сьогодні є однією з найбільш актуальних 
проблем сучасної Європи. Однією з основних цілей лідерів та 
представників сучасного терористичного руху на європейському 
континенті є єврейські громади. При цьому ісламісти готують те-
ракти як відносно до об’єктів, у яких відбувається масове скупчен-
ня єврейського населення, таких як єврейські громадські центри, 
Посольства Держави Ізраїль, синагоги, так і відносно окремих гро-
мадян єврейської національності. 

 Проблема існуючих загроз з боку ісламістів щодо єврейських 
громад країн Європи розглядалася багатьма західними дослідни-
ками. Деякі аспекти цієї проблеми були розглянуті американським 
політологом Вальтером Лакером, який зробив спробу проаналізу-
вати історію антисемітизму від давніх часів до сьогодення та виді-
лити основні характерні риси, які відрізняють європейський та іс-
ламський різновиди цього явища [14].  

 Оригінальна концепція історії ісламського антисемітизму була 
репрезентована німецьким дослідником Матіасом Кюнцелем у моно-
графії «Джихад та ненависть до євреїв: ісламізм, нацизм та коріння 
подій 9/11», яка вийшла в Нью-Йорку у 2008 році та містила аналіз 
причин ненависті ісламістів до євреїв. Автор вважає, що коріння ан-
тисемітизму в середовищі ісламістів треба шукати в подіях, які відбу-
валися після завершення Голокосту, коли центр світового антисе-
мітизму перемістився з Європи до країн ісламського світу [15]. 

 Слід зазначити, що проблема ісламського радикалізму на сьо-
годні у більшості європейських країн пов’язана з проблемою зро-
стання рівня загальної злочинності. Однією із серйозних проблем 
суспільства залишається радикалізація ісламістів, яка знаходяться у 
європейських в’язницях, покликаних наставляти громадян на шлях 
виправлення. Так, згідно з даними нової доповіді «Prison Population 
Statistics», створеного фахівцями Кембріджського Інституту кримі-
нології та представленого 29 липня 2013 р. в Палаті Громад, кіль-
кість мусульман, які перебувають в британських в’язницях переви-
щила у 2012 році 11 тисяч осіб, у той час як у 1997 році їх було лише 
3681 осіб. Темпи зростання мусульманського населення в’язниць у 8 
разів швидше, ніж у середньому серед представників інших релігій. 
Дані цієї доповіді показують чітку тенденцію домінування мусуль-
манських засуджених серед ув’язнених. У цілому, якщо мусуль-
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манське населення становить 5 відсотків населення Сполученого Ко-
ролівства, то серед ув’язнених їх – 13 відсотків, порівняно з 6 від-
сотками у 1997 році [16].  

 Експерти висловлюють стурбованість тим, що в’язниці Європи 
можуть стати центрами радикалізації ісламізму і підготовки нових 
терористів. Так, хоча більшість мусульман у британських в’язницях є 
іммігрантами з країн Азії, Близького Сходу та Північної Африки, зро-
стає кількість британських громадян, що приймають іслам та долуча-
ються до терористичного руху. За даними доповіді, складеної на замо-
влення МВС Великобританії, на сьогодні ув’язнені британці знахо-
дяться під тиском з боку ісламістів, і ті приймають іслам в обмін на 
захист від фізичного насильства. У доповіді «Prison Population 
Statistics» наведені деякі показові приклади з життя британських 
в’язниць. Так, у в’язниці Whitemoor Prison в Кембриджширі цього ро-
ку була створена банда ісламістів, яка намагалася нав’язати свої за-
кони життя в цьому закладі. Тут сьогодні відбувають термін 500 най-
небезпечніших злочинців країни, 39 відсотків з яких є мусульманами. 
Як зокрема наголошується в доповіді: «загроза нападів на грунті ре-
лігійного фанатизму або екстремістської ідеології вносить додаткові 
проблеми в атмосферу Whitemoor...Соціальні відносини між ув’язне-
ними стали складними і менш помітними». Вчені попереджають про 
популярність ідей «Аль-Каїди» і роблять висновок про радикалізацію 
населення британських в’язниць [16]. 

 Ісламісти пропагандують ідеї расової ненависті та закликають 
до розправи над «невірними», якими є в першу чергу євреї, не тіль-
ки в Європі, а й в інших регіонах світу. Зокрема, під час розслі-
дування справи бостонського терориста Джохара Цорнаєва стало 
відомо, що він надихався ідеями «єврейського панування у світі», а 
у нього дома була знайдена книга «Протоколи сіонських мудре-
ців». На сьогодні проблема ненависті до євреїв з боку ісламістів 
набула глобального масштабу, та небезпека представників єврейсь-
кої національності підстерігає в будь-якій країні світу. Так, про-
тягом серпня 2013 року відбулося декілька випадків, які стали 
об’єктом уваги світової громадськості. Ісламісти плеснули кисло-
тою в обличчя двом єврейським дівчатам, які працювали в одній з 
благодійних організацій на Занзібарі. 18-річні дівчата Кеті Гі і 
Крісті Трап з Лондона були атаковані в той момент, коли вони про-
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гулювалися вулицями Стоун-тауна в історичній частині Занзібару. 
Дівчат облили кислотою два невідомих ісламісти, які під’їхали до 
них на мопеді, рідина потрапила на обличчя, шию та руки. Як вва-
жає поліція, причиною нападу став антисемітизм. Дівчата були 
евакуйовані до Лондону, де їх готують до операцій з пересадки 
шкіри. Цей випадок став об’єктом уваги більшості світових ЗМІ і 
викликав хвилю обурення британської громадськості [17]. 

 Як свідчать дані статистики та соціологічних досліджень, не-
безпечно бути євреєм не тільки на території інших держав, а й у 
«безпечній» Європі. Так, згідно з останніми статистичними даними, 
бути євреєм в Шотландії набагато небезпечніше, ніж мусульмани-
ном або християнином. Спираючись на цифри, опубліковані урядом 
Шотландії, за період з квітня 2012 по березень 2013 року було 
порушено 27 кримінальних справ, пов’язаних з нападами на євреїв. 
Це майже вдвічі більше, ніж за попередній рік. Справ, пов’язаних з 
нападами на мусульман, налічувалося 80, при тому, що за останнім 
переписом населення, мусульман в Шотландії в 7 разів більше, ніж 
іудеїв. Представник Шотландської Ради єврейських громад (SCoJeC) 
відзначив, що такі цифри свідчать про наявність «безумовних тенден-
цій зростання рівня ворожнечі на національному грунті», при цьому 
євреї стикаються з цим явищем в 20 разів частіше, ніж християни, і в 
кілька разів частіше, ніж мусульмани [18]. 

 На сьогодні важливим питанням, що постає перед представни-
ками спецслужб європейських країн, які займаються боротьбою з 
терористичними актами, є попередження нападів на єврейські гро-
мадські центри. На жаль, якщо ще два-три роки тому достатньо було 
відслідковувати мережі ісламістів, на сьогодні великою проблемою 
стали терористи-одинаки, які можуть провести теракт під впливом 
ідей, які захопили його внаслідок ознайомлення з якоюсь антисемі-
тською літературою. Тому важливою частиною боротьби з ісламі-
стами є моніторинг антисемітизму в інтернеті. Так, за даними равіна 
А.Купера з Центру Симона Візенталя, опублікованому у щотиж-
невому Israel National News, його установа регулярно моніторить 
більше 15 тисяч сайтів, на яких постійно публікуються расистські, 
антисемітські та терористичні висловлювання. Як зазначив А.Купер, 
«різке зростання кількості користувачів інтернету в нинішньому 
столітті принесло із собою нові способи передачі класичних анти-
семітських зображень і повідомлень. Терористичні, расистські і ан-
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тисемітські сайти з’явилися у великій кількості і часто пов’язані 
один з одним ... Катастрофічні загрози з боку міжнародного теро-
ризму призвели до великого зсуву у справі оцінки…проблем інтер-
нету ...Є потреба в єдиному підході до цих викликів, який включає в 
себе дії уряду, правоохоронних органів, спецслужб, громадських ор-
ганізацій та інтернет-спільноти в цілому… Треба розуміти міру не-
безпеки проблеми і те, що неконтрольований інтернет становить 
загрозу демократії» [19]. 

 На жаль, загроза ісламського тероризму в майбутньому буде 
тільки зростати. Радикальні ісламісти все частіше оголошують воро-
гами людства євреїв – народ Біблії, воюючи з якими, вони хочуть 
перемогти всю європейську цивілізацію. Військові технології йдуть 
вперед, зростає добробут жителів країн арабського світу, які можуть 
собі дозволити купити зброю. Можливо вже через 10–20 років теро-
ристичні організації зможуть зібрати стільки зброї масового знищен-
ня, щоб створити проблему глобального масштабу. На це потрібно 
звернути увагу керівництву урядів держав, які мають спільні кордони 
з Об’єднаною Європою. Так, на сьогодні Україна потребує будівни-
цтва з нуля системи запобігання загрози тероризму і злочинів, ско-
єних на грунті расової ненависті та антисемітизму, а також створення 
державної або приватної структури, яка б відповідала за захист усіх 
об’єктів єврейської громади в національному масштабі. 
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