
Terrorism-expert Amos Guiora on religious freedom 
and terrorism 

Wednesday evening, 8th of December 2010 

Freedom from Religion 

 

In december, terrorism expert Amos Guiora will be visiting Leiden University. In a 
lecture for Studium Generale (the General Studies Department of Leiden University), 
Guiora will speak about some of the core tenets of his recent book Freedom from 
Religion.  
 
Although many books on terrorism and religious extremism have been published in the 
years since 9/11, none of those written by Western authors call for the curtailment of 
religious freedom and freedom of expression for the sake of greater security.  
In Freedom from Religion, Amos Guiora challenges the almost sacrosanct inviolability of 
these two civil liberties. By drawing the connection between politically-correct tolerance 
of extremist speech and the rise of terrorist activity, he sets the context for his proposal 
that governments should introduce new limits on religious practice within their borders. 

The speaker 

Amos Guiora is Professor of Law at the University of Utah S.J. Quinney College of Law. 
He was the Founding Director of the Institute for Global Security Law and Policy at Case 
Western Reserve University School of Law. Before joining Case Western in 2004, 
Professor Guiora served in the Israel Defense Forces Judge Advocate General's Corps (Lt. 
Col. Ret.), where he held a number of senior command positions, including Commander 
of the IDF School of Military Law, Judge Advocate for the Navy and Home Front 
Command, and the Legal Advisor to the Gaza Strip.  



Reading 

Amos Guiora: Freedom from Religion (Oxford University Press 2009) 
 
You can also download Guiora's article 'Religious Extremism: A Fundamental Danger' 
for free at the bottom of this page.  

Time and venue 

7.30 pm  
Room 011  
Lipsius Building  
Cleveringaplaats 1  
Leiden  
 
Entrance is free! The lecture is open to all and no prior registration is needed.  

 Article by Amos Guiora: Religious Extremism: A Fundamental Danger  
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TERRORISME (8 december 2010) 

Freedom from Religion 

 

Van de vele boeken over terrorisme en religieus extremisme die sinds 11 september 2001 
door Westerse auteurs zijn gepubliceerd is er niet een die omwille van grotere veiligheid 
een inperking van godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting bepleit.  
Amos Guiora plaatst in zijn boek Freedom from Religion wel degelijk vraagtekens bij 
deze twee vrijheden.  
Hij legt een verband tussen het tolereren van extremistische meningsuitingen en de 
opkomst van het terrorisme en stelt dat overheden nieuwe grenzen zouden moeten 
opleggen aan religieuze praktijken.  
 
Bij Studium Generale zal Guiora de centrale stellingen uit zijn boek toelichten en 
vervolgens in debat gaan met het publiek en een nog bekend te maken co-referent. 

De spreker 

Amos Guiora is hoogleraar rechten aan het University of Utah S.J. Quinney College of 
Law. Hij was oprichter en directeur van het Institute for Global Security Law and Policy 
aan de Case Western Reserve University School of Law. Daarvoor was hij verbonden aan 
de Israëlische strijdkrachten, ondermeer als commandant van de IDF School of Military 
Law en als Legal Advisor to the Gaza Strip.  



Literatuur 

Amos Guiora: Freedom from Religion (Oxford University Press 2009) 
 
Ook kunt u onderaan deze pagina gratis een artikel van Guiora downloaden dat u een 
goed overzicht geeft van zijn opvattingen. 

Tijd, plaats en toegang 

19.30 uur  
Zaal 011  
Lipsiusgebouw (1175)  
Cleveringaplaats 1  
Leiden  
 
Toegang is gratis! Geen aanmelding nodig! Iedereen is welkom!  
 
LET OP!  
Deze lezing is in het Engels!  
Het is mogelijk dat de lokale omroep tijdens deze avond tv-opnames zal maken. 
Door bij begin van de opnames in de zaal te blijven geeft u te kennen er geen 
bezwaar tegen te hebben dat er opnames worden gemaakt en u wellicht in beeld 
komt tijdens een uitzending.  

 Artikel van Amos Guiora: Religious Extremism: A Fundamental Danger  

 


