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A terrorfenyegetettség 2010-ben
Az amerikai Nemzeti Terrorellenes Központ
(National Counterterrorism Center – NCTC)
Worldwide Incident Tracking System (WITS)
nevû adatbázisának kezelõi márciusban
végén zárták le a 2010. évi merényletek, illetve a halálos áldozatok, a sebesültek, túszok és az összes áldozat számára vonatkozó adataikat. Az ezekbõl levonható tanulságok szerint a világ terrorfenyegetettsége
a tavalyi évben annak ellenére is csökkent,
hogy az elkövetett merényletek száma (11
595) meghaladta az elõzõ évit (10 999).
Részben azért, mert a WITS szerint 2010ben a világ országai közül csak 78-ban követtek el merényletet, s ezek közül 63-nak
volt halálos, sebesült vagy túsz áldozata, s
ez 2004 óta – amióta a WITS adatbázisa
számon tartja a merényleteket és áldozataikat – a legalacsonyabb arány. 2010-ben
ugyancsak csökkent a terrorizmus áldozatainak száma valamennyi említett kategóriában: halálos áldozat – 13 183 (-12 százalék
csökkenés), sebesült – 30 649 (-6,1%), túszok száma – 6047 (-42,4%), összes áldozat – 49 879 (-14,2%).
A leginkább terrorfenyegetett országok
köre ugyanakkor szinte évek óta változatlan. A legtöbb merényletet elszenvedõ országok „top tízes” listáján ugyanis Afganisztán, Irak, Pakisztán, India, Szomália,
Thaiföld, Oroszország, Kolumbia, a Fülöpszigetek és a Gázai övezet található.
A legtöbb halálos áldozatot Irakban, Afganisztánban, Pakisztánban, Szomáliában,
Indiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Oroszországban, Thaiföldön,
Kolumbiában és Jemenben szedik a terrortámadások, az összes áldozatszám te-

kintetében pedig Irak, Afganisztán, Pakisztán, Szomália, India, Kongói Demokratikus
Köztársaság, Oroszország, a Gázai övezet, Thaiföld és Kolumbia a sorrend. A tavalyi évben csupán a sebesültek tekintetében (Irak, Afganisztán, Pakisztán, Szomália, Oroszország, India, Thaiföld, Kongói
Demokratikus Köztársaság, Irán, Kolumbia), illetve a túszok vonatkozásában (Szomália, Gázai övezet, Afganisztán, Kongói
Demokratikus Köztársaság, Pakisztán, India, Közép-afrikai Köztársaság, Szudán,
Fülöp-szigetek, Kolumbia) mutatható ki lényegesnek mondható változás. Míg
ugyanis az elõbbiek körébe 2004 óta elõször került be Irán a „top tízbe”, az utóbbiak esetében az a Szomália vette át a vezetést a listán, amely ebben a kategóriában
csupán 2009-ben került fel rá.
A korábbi évekhez képest némileg változott világ terrorfenyegetettségének mértéke
abból a szempontból is, hogy 2010-ben a
merényletek 89,2 százalékát követték el az
itt szereplõ országokban (2004 és 2009 között ez az arány csak 85,7 százalék volt).
Ugyanez az arány a halálos áldozatok esetében 92,6 (88,3), a sebesültek esetében
92,6 (86,3), a túszok esetében 95,3%
(93,7), az összes áldozat tekintetében pedig 90,2 (86,7) százalék. Vagyis – mivel a
leginkább fenyegetett országok „top tízes”
listáján szereplõket minden tekintetben nagyobb arányban érintették a terrorizmus következményei – a világ más térségeinek terrorfenyegetettsége, így többek között Európáé és az Egyesült Államoké, 2010-ben
csökkent. S tekintettel az összes áldozat
számának mérséklõdésére – jelentõsen. 

