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1   Úvod

Tématika sebevražedných atentátů a dalších metod boje, které jako základní prvek obsahují vědomou a záměrnou smrt bojovníka, je dnes v médiích zpravidla zužována jen na islámské radikály. Kromě nich však sebevražedné metody boje používali a používají i jiné lidé, jejichž motivace je zcela odlišná, často např. etnicko-teritoriální. Samozřejmě se vyskytují i motivace smíšené, které kombinují hlubokou náboženskou víru s jinými idejemi, což lze dokumentovat na Palestincích nebo japonských kamikaze. Cílem této práce je zmapovat co nejširší spektrum motivací k sebevražedným metodám boje od výhradně náboženských po zcela sekulární.











Poděkování za pomoc při získávání zdrojů zaslouží:
Mgr. Tomáš Šmíd
PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

2   Sebevražedný boj

Pro účely této práce je třeba jednoznačně stanovit, co je vlastně sebevražedným způsobem boje. Tato otázka totiž není tak jednoduchá, jak se může zdát. Především se jedná o některé mezní případy, které by mohly kategorii sebevražedného boje výrazně rozšířit a ve výsledku i značně zkomplikovat typologii motivací. Typickým mezním případem je „boj do posledního muže a posledního náboje“, kdy bojovníci jedné ze stran rezolutně odmítají kapitulaci a bojují skutečně až do úmrtí posledního z nich. Jiným podobným případem může být „zoufalý“ útok např. obležených obránců, kteří provedou „poslední výpad“ proti obléhatelům s vědomím, že při tomto útoku prakticky nepochybně zemřou. Za druhé světové války často používali tento způsob boje Japonci, kteří jej nazývali „poslední čestný útok“. Američtí vojáci, na které měly popsané akce velký psychologický účinek, jim přezdívali „banzai-attacks“. Všechny pozemní jednotky japonské armády i námořnictva byly pro takový boj vycvičeny a připraveny,  Novotný, J.: Causa Kamikaze, s. 106-107. takže v extrémním případě by bylo možné za „sebevražedné“ označit celé ozbrojené síly tehdejšího Japonského císařství, což je zjevně nepoužitelné paradigma.
Moderní definice sebevražedného útoku se zpravidla omezují na sebevražedný terorismus; např. americké politické, bezpečnostní a vojenské orgány pracují s definicí, že sebevražedný útok je takový, jehož úspěch se nemůže obejít bez smrti útočníka, který si je této skutečnosti plně vědom.  Cronin, A. K.: Terrorists and Suicide Attacks. CRS Report for Congress, p. 2. Tato definice však zase poněkud problematizuje některé „kvazi-sebevražedné“ případy boje, např. nacistickou obdobu japonských kamikaze či sovětské letce-tarančiky. Tito vojáci měli alespoň teoretickou šanci přežít, i když svůj cíl zničili; v praxi tomu tak ovšem nepříjemně často nebylo, čehož si tito vojáci byli vědomi, takže při provádění takových útoků museli svou smrt pokládat za velmi pravděpodobnou.

Pro účely této práce proto autor vytvořil následující definici: Sebevražedná metoda boje je taková, jejíž úspěch nutně přináší jistou nebo vysoce pravděpodobnou smrt útočníka, který o okamžiku a způsobu své smrti sám vědomě rozhodne. První část definice je koncipována tak, aby postihla i ony „kvazi-sebevražedné“ metody, zatímco druhá část zase vylučuje na začátku zmíněný „boj do posledního muže“. Jinými slovy lze také říci, že sebevražedná metoda boje je taková, kdy prostředek ničící cíl je současně prostředkem, jímž útočník vědomě ukončí svůj život v zájmu co nejúčinnějšího zničení onoho cíle.

Metod sebevražedného boje je celá řada. V současné době je snad nejrozšířenější představa „lidské bomby“, tedy teroristy (atentátníka) vybaveného výbušninami a manuální rozbuškou. Takové metody se objevují nejen mezi teroristy, ale i v regulérních válkách; např. za druhé světové války v Pacifiku se vyskytovala i výsadková verze, kdy se japonští vojáci na padácích vybavení velkým počtem granátů snažili přistát přímo na pozicích Američanů a způsobovat ztráty a škody výbuchem své výzbroje.  Novotný, J.: Causa Kamikaze, s. 108.
Pro sebevražedné útoky je ovšem možné využít i různé dopravní prostředky, a to pozemní, letecké i námořní. Z pozemních jsou to především motocykly a automobily. V prvním případě jde vlastně jen o modifikaci „lidské bomby“, neboť sebevražedný útočník s bombou používá motocykl pouze pro rychlé přiblížení se k cíli. Naopak automobil se může stát i velmi účinnou zbraní sám o sobě, protože může převážet velké množství výbušnin. Takové útoky se objevily hned na počátku „éry sebevrahů“ za občanské války v Libanonu.  Raděj, T.: Kult mučedníka (šahíd) v islámu a sebevražedný terorismus, In: Souleimanov, E. a kol.: Terorismus. Válka proti státu, s. 259. Automobily posloužily též při dvou útocích na velvyslanectví USA v Africe v roce 1998. Ale největší vlna následovala v operaci Irácká svoboda a po ní. Už během invaze se Američané stali terči sebevražedných útoků tzv. fidájínů (fanatických příznivců Husajnova režimu) a v následném konfliktu, který dosud trvá, patří „automobilové bomby“ k nejčastějším způsobům boje.  Bunker, R. J. - Sullivan, J. P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, on-line text, pp. 74-77.
Z leteckých prostředků jsou nejznámějšími příklady sebevražední letci, které během druhé světové války využilo Japonsko a v menší míře i Německo a SSSR. Z teroristických útoků za použití unesených letadel stojí na prvním místě 11. září 2001, ačkoli takových incidentů bylo zaznamenáno více.  Kamikaze Jet Hijacking, on-line-text. Kromě toho je ovšem nutné ke „vzdušnému“ sebevražednému terorismu připočítat letecké jednotky Tamilských Tygrů, kteří podnikali sebevražedné nálety pomocí lehkých letadel naložených výbušninami.  Bunker, R. J. - Sullivan, J. P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, on-line text, p. 73. Námořní prostředky pro sebevražedný boj zahrnují „lidská torpéda“, sebevražedné čluny a miniponorky (též využité silami Osy ve druhé světové válce) a v moderní době zejména motorové čluny s trhavinami. Asi nejznámějším námořním sebevražedným teroristickým činem je útok na americký torpédoborec USS Cole v Jemenu (2000), ale v omezeném počtu dochází k podobným akcím i v Iráku.  Tamtéž, pp. 75-76.

3   Náboženská motivace

Současná veřejnost si sebevražedné útoky spojuje zejména s islámskými fundamentalisty. Skutečností je, že z teroristických skupin, které užívají sebevražedné útoky, má drtivá většina (s jednou výjimkou vlastně všechny) motivaci, resp. ideologická východiska právě v radikální interpretaci islámu, a to jak sunnitské, tak šíitské. V této souvislosti bývá za jakýsi „pravzor“ těchto sebevražedných atentátníků pokládána radikální islámská sekta asasínů, která působila ve 12. století a jejíž členové při operacích předpokládali vlastní smrt.  Cronin, A. K.: Terrorists and Suicide Attacks. CRS Report for Congress, p. 3. Problém je ovšem ten, že asasínové nespadají do výše uvedené definice sebevražedného boje, protože předpokládaná smrt neměla být způsobena „vlastní rukou“, nýbrž nepřítelem.
Pro sebevražedné útočníky s islámskou motivací sehrává klíčový význam mučednická smrt neboli istišhád, resp. koncept mučedníka neboli šahída. Termín šahíd může mít ovšem velice široký význam, mnohem širší než „mučedník“ v západním křesťanském pojetí. Jako šahíd je často označován muslim padnuvší v boji za obranu islámu, ale může to být také muslim, jež zemřel při cestě za poznáním, zemřelý významný muslimský učenec nebo dítě zahynuvší za tragických okolností. Šahíd (ať už je jím označen kdokoli) má vyhrazeno místo v ráji, který je popisován jako zelená oáza s dostatkem jídla a vody; může pohlédnout do tváře Alláha a má k dispozici sedmdesát panen. To vše jistě představuje velká lákadla.  Raděj, T.: citované dílo, s. 253-254.
Problém se sebevražednými útočníky je však v tom, že při svém útoku sami rozhodnou o okamžiku a způsobu své smrti. Páchají sebevraždu, což staví koncept istišhád do protikladu s jiným termínem. „Obyčejná“ sebevražda (intihár) je smrtelným hříchem, který je islámem ostře odsuzován. Zastánci i odpůrci sebevražedných útoků mezi samotnými muslimy užívají jisté vybrané části této svaté knihy, aby ospravedlnili své stanovisko. Korán obsahuje pasáže, které jednoznačně a příkře odsuzují sebevraždu, a stejně tak i pasáže oslavující mučednickou smrt.  Tamtéž, s. 254-255. Podle kontextu však lze říci, že ony pasáže o mučednické smrti by se vztahují spíše k situaci, kdy muslim padne „normálním“ způsobem, tedy rukou nepřátel. Nikde v Koránu se nevyskytuje pasáž, která by se dala přímo aplikovat na sebevražedný boj ve smyslu, v jakém jej chápu teroristé a jaký je použit v této práci, tedy smrt „vlastní rukou“. Je to samozřejmě logické, protože v raném středověku, kdy byl Korán napsán, bylo asi dost obtížné si podobný způsob boje představit, už proto, že se v podstatě neobejde bez použití zařízení, jež byla tehdy neznámá. Kvůli tomu je popsaný spor zastánců a odpůrců sebevražedných útoků sporem o to, zda je „bojová sebevražda“ v rámci ozbrojeného šíření nebo obrany muslimské víry primárně mučednickou smrtí, nebo sebevraždou, čili zda jde na prvním místě o chvályhodný istišhád, nebo o zavrženíhodný intihár. Jelikož se jedná jen o záležitost interpretací nutně ovlivněných subjektivním názorem, je pravděpodobné, že nějaké „konečné“ autoritativní vyjádření nebude v dohledné době k dispozici. Je ovšem nesporným faktem, že podobný spor se nevyskytuje v žádném jiném světovém náboženství. Ačkoli Bible obsahuje pasáže oslavující mučednickou smrt, není známo, že by se i ti nejfanatičtější křesťanští či judaističtí radikálové někdy uchýlili k vysloveně sebevražedným metodám boje.
Pokud se z teoretické roviny přesuneme do historické skutečnosti, pak lze za počátek éry sebevražedných útoků s radikálně islámskou motivací pokládat občanskou válku v Libanonu (1975-1990). První sebevražedný útok se odehrál v prosinci 1981 a jednalo se o útok některé šíitské skupiny proti irácké ambasádě v Bejrútu; různé prameny připisují odpovědnost buďto skupině Amal s vazbami na Hizballáh,  Bunker, R. J. - Sullivan, J. P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, on-line text, p. 71. nebo skupině Dawa, což byla Íránem podporovaná šíitská opozice Husajnova režimu.  Raděj, T.: citované dílo, s. 259. Nejznámějšími sebevražednými útoky z té doby jsou asi zničení ambasády USA v Bejrútu (duben 1983) a dvojice útoků proti kasárnám amerických a francouzských vojáků (říjen 1983). Oba pravděpodobně provedl Hizballáh, ačkoli vyloučena není ani milice Amal. Sebevražedná taktika pak byla nasazena i proti izraelským silám, což mohlo přispět ke stažení izraelských vojáků do zóny u hranic. Je zajímavé, že drtivou většinu islámsky motivovaných útoků během libanonské občanské války měly na svědomí organizace šíitského vyznání s vazbami na Írán.
V dnešní době jsou sebevražedné útoky islámských radikálů spojeny s aktivitami globální teroristické sítě, která je médii označována jako al-Kajda. Ve skutečnosti jde o velice volně propojené struktury, buňky i jednotlivce, které spojuje jen základní motivace, jíž je radikální verze sunnitského islámu na bázi wahhábismu a nenávist k Západu. Tato síť (její součásti a na ni napojené struktury) má pravděpodobně na svědomí většinu velkých sebevražedných útoků spáchaných v uplynulých deseti letech proti západním cílům. Kromě zničení dvou ambasád v Africe (1998) a úderů v Saúdské Arábii je to samozřejmě 11. září 2001 v USA, 7. červenec 2005 v Londýně a dále některé útoky např. v Maroku či Pákistánu. Některé skupiny působící v Afghánistánu a Iráku jsou nepochybně také napojeny na tyto struktury.  Bunker, R. J. - Sullivan, J. P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, on-line text, pp. 76-77.
Kromě sítě al-Kajda bylo identifikováno několik dalších radikálně sunnitských skupin, jež použily sebevražedných metod boje (některé z nich už jsou nejspíše částečně napojeny na síť al-Kajda). Je to mj. Egyptský islámský džihád, egyptská skupina Gamája Islamíja, Ozbrojená islámská skupina (GIA) v Alžírsku  Suicide terrorism: a global threat, on-line text. a skupina Džamá Islamíja, která působí v jihovýchodní Asii a spáchala mj. pumové atentáty v Bali (říjen 2002). Společná islámská motivace těchto skupin usnadňuje spolupráci příslušníků různých národů a etnik.

Jedinou nábožensky motivovanou ne-muslimskou teroristickou skupinou, jež prokazatelně spáchala sebevražedný útok, je Barbar Khalsa International (BKI). Jde o sikhskou organizaci působící v indickém Paňdžábu, což je jediný indický stát, kde jsou sikhové ve většině. Cílem BKI je ustanovení sikhského náboženského státu na severu Indie. Provedla však pouze jeden sebevražedný útok, pokus o druhý byl odvrácen a BKI byla posléze téměř rozprášena.  Suicide terrorism: a global threat, on-line text. Jak známo, sikhové představují asketickou náboženskou komunitu svázanou přísnými pravidly a vyznačující se mimořádnou oddaností víře. Snad právě to je důvodem, proč se BKI odhodlala k provedení sebevražedného teroristického útoku.

4   Smíšená motivace

V této kapitole budou popsán sebevražedný boj, jehož motivace je smíšená, tj. kombinuje náboženský radikalismus s jiným faktorem (nejčastěji etnicko-teritoriálním). Za učebnicový příklad lze označit tři hlavní teroristické skupiny v současné Palestině, resp. na okupovaných palestinských územích. Jejich základní motivace je nepochybně etnicko-teritoriální, konkrétně vytvoření samostatného palestinského státu, který by měl však zahrnovat i území Státu Izrael. Všechny tři skupiny však boj proti Izraeli kombinují s radikálním sunnitským islámem. Jsou to Hamás (Organizace islámského odporu), Palestinský Islámský džihád a Brigády mučedníků al-Aksá. Zformovaly se vesměs na počátku 90. let, kdy sekulární složky odboje (Fatah, resp. Organizace pro osvobození Palestiny) odmítly terorismus a začaly jednat s Izraelem.  Raděj, T.: citované dílo, s. 261.
První spolehlivě zdokumentovaný sebevražedný útok provedený palestinskou skupinou se odehrál v dubnu 1993, kdy útočník Hamásu zabil několik izraelských vojáků.  Bunker, R. J. - Sullivan, J. P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, on-line text, p. 71. Za začátek „sebevražedné kampaně“ se však zpravidla považuje až událost, která přišla o rok později, tj. v dubnu 1994. Hamás tehdy zahájil útoky proti autobusové dopravě a místům s větším počtem civilistů, např. restauracím, klubům apod. Do 11. září 2001 provedly palestinské teroristické skupiny 45 sebevražedných útoků a za další tři roky 94.  Raděj, T.: citované dílo, s. 261. V současné době (podzim 2007) k sebevražedným útokům v Izraeli a Palestině nedochází, avšak zkušenost napovídá, že tato situace se může během velmi krátké doby rychle změnit.
Dalším příkladem sebevražedného terorismu se smíšenou motivací je Čečensko. Zde však snad ještě více než u Palestiny platí, že primární motivace těchto činů je etnicko-teritoriální. Naprostou většinu útoků lze připsat skupinám, které bojují za nezávislý čečenský stát. Ačkoli ruská média prezentují čečenské bojovníky jako „islamisty“, v Čečensku je nejvíce rozšířena umírněná súfistická verze islámu. V poslední době však na severní Kavkaz opravdu proniká i radikální wahhábismus, který přináší větší fanatismus a tím také odhodlání k sebevražedným útokům. Tato praxe byla až do nedávné doby v Čečensku neznámá. Sebevražedných útoků spáchaných Čečenci je zatím poměrně málo. Většinu z nich uskutečnily tzv. černé vdovy, tj. vdovy po padlých čečenských bojovnících. V jejich případě nepochybně sehrává velkou roli i zoufalá životní situace, které dovedně využívají propagátoři radikálního islámu.  Raděj, T.: citované dílo, s. 265.  Šmíd, T.: Vazby čečenského terorismu na islámský radikalismus, on-line text.
Dosti složitá byla motivace sebevražedných vojenských jednotek, které za druhé světové války nasadilo Japonsko. Ještě před jejím rozborem však bude vhodné objasnit některé pojmy. Pro japonské sebevražedné jednotky se běžně užívá slovo kamikaze, což je nepřesné, neboť to je jen název leteckých útvarů námořnictva pro sebevražedné útoky na americké válečné lodě. U armádního letectva byly ekvivalentem kamikaze útvary šinfu. Dále to byly jednotky stíhačů džibaku ničících nárazem americké letouny. U námořnictva fungovaly útvary sebevražedných miniponorek (sensuitei), torpéda s lidskou posádkou (kaiten), sebevražedné motorové čluny (šinjó) a sebevražední žabí muži (fukurjú). V armádě existovalo několik pěchotních jednotek specializovaných na sebevražedné ničení tanků a sebevražední výsadkáři. Pro sebevražedný boj obecně se tehdy užíval pojem tai-atari (kolizní útok) nebo nikudan (lidská střela).  Novotný, J.: Causa Kamikaze, celá kniha.  Hoyt, E. P.: Japonsko ve válce. Velký pacifický konflikt, s. 356.
Motivace japonských sebevražedných útočníků obsahovala několik faktorů, které se ovšem velmi úzce prolínaly. Náboženskou složku představovala radikální podoba šintoismu, kromě ní fungovala i motivace politická (ultrapravicový nacionalismus) a samurajský kodex bušidó. Šintoismus je tradiční náboženství, jemuž dominuje bohyně slunce Amaterasu. Podle tehdejší interpretace byl japonský císař přímým potomkem Amaterasu, což těsně spojovalo politiku a náboženství. Požadovala se absolutní věrnost císaři a Japonsku. Každý Japonec, který padl za vlast a božského císaře, se stal válečným bohem (gunšinem), a byla mu prokazována vysoká úcta. Kodex bušidó (cesta bojovníka) vycházel z tradice samurajů a žádal naprostou oddanost pánovi, ochotu kdykoli bojovat a položit život. Pro japonské vojáky tak bylo zcela přirozené obětovat svoje životy pro zničení nepřátel Japonska.  Novotný, J.: Causa Kamikaze, s. 8-11. Na druhou stranu lze dodat, že bušidó sice žádá připravenost na smrt, ale (tak jako v případě Koránu) nikde neobsahuje zmínku, že by bojovník měl smrt záměrně a cíleně vyhledávat.  Hoyt, E. P.: Japonsko ve válce. Velký pacifický konflikt, s. 352. V tomto směru je ideologická základna japonských sebevražedných metod boje poměrně vratká.
První pokus o sebevražedný útok se datuje už do rusko-japonské války (1905), avšak tehdy skončil neúspěchem. Hovořilo se o sebevražedných metodách boje také za války v Číně, ale šlo jen o propagandu.  Novotný, J.: Causa Kamikaze, s. 15-17. Za druhé světové války docházelo k jednotlivým případům, kdy pilot nasměroval letoun na americkou loď s úmyslem ji potopit, ale dlouho šlo pouze o spontánní (ač velmi glorifikované) akce. Až na podzim 1944 se sebevražedný boj stal organizovaným, neboť začínalo být zřejmé, že materiální převahu USA nemůže Japonsko běžnými prostředky porazit.  Tamtéž, s. 18-29. Vzhledem k zaměření práce a dostupnosti literatury na uvedené téma nemá smysl podrobně rozebírat detaily bojového nasazení japonských sebevražedných útvarů. Lze dodat, že v případě americké invaze do Japonska by následovalo ještě mnohem rozsáhlejší využití zcela zoufalých sebevražedných metod boje, pro které byly ke konci války cvičeny doslova miliony japonských civilistů včetně dětí.

5   Nenáboženská motivace

Kromě motivace ryze nebo částečně náboženské můžeme identifikovat i mnoho případů, kdy je sebevražedný boj motivován zcela sekulárně. Velice častá je pouze etnicko-teritoriální motivace, kterou v případě sebevražedného terorismu reprezentují dvě skupiny. Především jde o Tygry osvobození Tamilského Ílamu (LTTE), obvykle zvané Tamilští Tygři. Jejím cílem je vytvoření samostatného tamilského státu na severu ostrova Srí Lanka. Přestože veřejnost si sebevražedný terorismus spojuje primárně s islamisty, skutečností je, že během 80. a 90. let připadalo na LTTE asi 60 % všech sebevražedných útoků. Šlo o zjevně velmi účinnou taktiku, neboť Tygrům se podařilo zavraždit např. indického premiéra Rádživa Gándhího a prezidenta Srí Lanky Ranasingha Premadasu. LTTE užívala k útokům různé dopravní prostředky včetně letadel a člunů. Sebevražedné metody boje stále občas uplatňuje.  Suicide terrorism: a global threat, on-line text.  Cronin, A. K.: Terrorists and Suicide Attacks. CRS Report for Congress, pp. 5 a 12-13.  Bunker, R. J. - Sullivan, J. P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, p. 71.
Druhou čistě etnicko-teritoriální teroristickou organizací provádějící sebevražedné útoky je Kurdská strana pracujících (PKK), jež působí především v Turecku. V letech 1980-2000 bylo zaznamenáno 15 sebevražedných útoků spáchaných PKK. Pro úplnost je třeba doplnit i čtyři další sekulární skupiny, jež během občanské války v Libanonu provedly sebevražedné útoky. Byla to libanonská odnož pan-arabské strany Baas, pro-syrská socialistická strana Natzersit, Syrská nacionalistická strana a Libanonská komunistická strana.  Suicide terrorism: a global threat, on-line text.
Jednoznačně sekulární motivaci lze vysledovat také u fenoménu, jež sice není „oficiálně“ pokládán za sebevražedný způsob boje, avšak v praxi se příliš neliší od japonského „kolizního útoku“. Jedná se o tzv. taran, kdy pilot letounu ničí cíl nárazem svého stroje, i když na rozdíl od japonských kamikaze se snaží svůj stroj před nárazem opustit. Případy taranu jsou známy již z první světové války; je symbolické, že vůbec první uskutečnil ruský pilot Pjotr Něstěrov, který při něm zahynul. V omezeném měřítku se taran uplatnil i za španělské občanské války, ale hlavní rozkvět zaznamenal za druhé války na východní frontě.
Taran se ve skutečnosti samozřejmě objevoval v podstatě na všech frontách (dosti známou osobou je britský stíhací pilot Ray Holmes, jenž nárazem svého letounu zneškodnil německý bombardér útočící na Buckinghamský palác),  Britský důstojník navrhl pilotům stát se kamikaze, on-line text. ale vždycky šlo o spontánní akce jednotlivců. Piloti sovětského letectva ale byli k takovému způsobu boje vybízeni a v některých případech zřejmě i cvičeni. Uvádí se, že sovětští piloti uskutečnili nejméně 580 vzdušných taranů neboli pokusů zničit německý letoun nárazem svého stroje. Nemalá část z nich zahynula, ale našli se i takoví, kteří se na taran téměř specializovali a dosáhli i několikanásobného úspěchu. Kromě ničení německých letounů se v omezeném měřítku objevovaly také kolizní útoky na pozemní cíle; např. během bojů o Sevastopol došlo k několika případům, kdy se piloti rozhodli zničit cíl za cenu vlastního života.  Interview with World War II Russian Pilot Evgeny Stepanov, on-line text.  Taran – oružije smělych, WWW stránky. Vysloveně sebevražedné útoky se občas prováděly i na zemi, např. proti německým tankům. Případy, kdy se sovětští vojáci s granáty vrhli pod pásy tanků, jsou reálné, ačkoli jich jistě nebylo tolik, jak tvrdila tehdejší propaganda.
Sebevražedný boj se ovšem objevil i na druhé straně fronty. Ke konci války se nacistické Německo rozhodlo použít takové metody, aby zastavilo převahu sovětských ozbrojených sil a spojeneckého letectva. Tyto jednotky se nazývaly Selbstopfer (sebeobětovací), Todesflieger (letci smrti) nebo Rammjäger (nárazoví stíhači). V omezeném měřítku byly nasazeny proti americkým bombardérům a některém důležitým pozemním cílům na východní frontě, např. mostům na Labi. Německé loďstvo zase nasadilo „lidská torpéda“. Podobně jako v Japonsku šlo v případě německých „sebevrahů“ striktně o dobrovolníky, kterých se však nenašlo takové množství jako v Japonsku. Oproti Japoncům měli sice alespoň teoretickou šanci na přežití, ale ztráty byly ve skutečnosti téměř stoprocentní.  The German Kamikazes, on-line text.
Je charakteristické, že tyto způsoby boje používaly za druhé světové války organizovaným způsobem hlavně totalitní režimy, tj. SSSR a Německo. Motivace zúčastněných vojáků patrně představovala spojení patriotismu a extrémistické politické ideologie, což byl v případě SSSR ortodoxní stalinistický komunismus a v případě Německa nacionální socialismus. Otázkou je, která z těchto složek hrála vedoucí úlohu. S vojenským použitím sebevražedných metod boje se po druhé světové válce setkáváme poměrně zřídka; jako příklad lze uvést některé operace Vietminhu a Vietkongu, kdy Vietnamci ničili francouzské či americké tanky pomocí náloží za cenu vlastního života.  Bunker, R. J. - Sullivan, J. P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, on-line text, p. 71. Rovněž zde byla pravděpodobnou motivací kombinace vlastenectví a komunistického politického přesvědčení.

6   Závěr

Problematika sebevražedných metod boje je často zužována na přívržence radikální formy islámu. V rámci čistě náboženských motivací hraje skutečně hlavní roli radikální islám, a to jak sunnitský, tak šíitský. Islám lze určit i jako faktor doplňující primárně etnicko-teritoriální motivaci v případě Palestinců a Čečenců. Speciální případ představují japonské sebevražedné jednotky, jejichž motivace se odvíjela z šintoismu, bušidó a vlastenectví. Určitě ovšem nelze pominout ani ryze sekulární motivaci, což dokládají organizace LTTE a PKK, které jednají na základě etnicko-teritoriálních požadavků. V případě sovětské a nacistické obdoby japonských kamikaze bylo motivací spojení vlastenectví a extrémistické politické ideologie. Tento výčet ukazuje, že základem pro sebevražedné způsoby boje může být velice široké spektrum idejí. Sebevražedný boj se však ve větším měřítku neuplatnil v západní židovsko-křesťanské tradici, což může souviset s její vyšší úctou k hodnotě jednotlivého lidského života.
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