
FRA GLOBAL TERROR INDEX –Internet udgaven  

RESULTATER 2015  

  Terroristiske aktiviteter voksede med 80 procent i 2014 til det højest registrerede niveau. Den største årlige vækst i dødsfald på 

årlig basis på grund af terror nogensinde . Tallet voksede fra 18.111 i 2013 til 32.685 i 2014. Antallet af mennesker der er døde 

ved terrorangreb er ni-doblet siden 2000 

  Boko Haram  overtager ISIL i rollen som den mest dødelige terrororganisation i verden. Dødsfald henført til Bo haram voksede 

med 317 % i 2014 til 6644. ISIL var ansvarlig for 6073 terror-dødsfald . 

  Terroristist aktivitet er i høj grad koncentreret- fem lande stod for 78 % af dødsfaldene. Syvoghalvtres % af alle angreb og 78 % 

af alle dødsfald foregik i kun 5 lande: Iraq ,Nigeria, Afghanistan, Pakistan og Syrien.  

  Omkring 60% af de lande der undersøges af GLOBAL TERROR INDEX oplevede ikke nogen dødsfald på grund af terror , mens 61 

lande oplevede 1 eller flere dødsfald ved terroraktivitet. 

  Et flertal af lande har dog oplevet en terrorbegivenhed af en eller anden slags . 93 lande oplevede en terror-begivenhed i 2014 

– 88 i 2013 

  Flere lande end nogensinde før har højt niveau af terror . Lande der lider under tab af mere end 500 menneskeliv voksede med 

120 procent . I 2014 havde 11 lande mere end 500 dødsfald  mens der i 2013 kun var 5 lande. 

  13 gange så mange mennesker dræbes  på verdensplan ved mord som der dræbes ved terrorangreb . Mindst 437.000 

mennesker er ofre for mord hvert år hvilket er 13 gange så mange som der dræbes ved terror.  

 

Fredsforsker Jan Øberg påpeger i Pressinfo 350 fra november 2015 at før ”Krigen mod Terror” blev opfundet i 2001 

døde der kun 400 mennesker på verdensplan ved terror. Han mener derfor at Europa bør afslutte disse 

krigsindsatser. 

Denne tekst er oversat af FredsVagt Inge Paaske der ønsker straks-våbenhvile i Syrien og pengene til krigene brugt på at sikre civile flygtninges overlevelse. 

 


