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A terrorizmus fenyegetésének
megítélése

Németországban a politikusok egyönte-
tûen meg vannak gyõzõdve arról, hogy a
szövetségi köztársaság iszlámista eredetû
terrorfenyegetettsége nagyon magas, illet-
ve e terrorcsoportok fõ célpontja a nyugati
világ. Guido Steinberg iszlámkutató és ter-
rorizmus-szakértõ azonban ettõl eltérõ ál-
láspontot képvisel: „Gyakran hagyjuk ma-
gunkat megtéveszteni a New York-i, wa-
shingtoni, londoni és madridi támadások-
kal kapcsolatban. Az iszlám terrorizmus ál-
dozatainak többségét az iszlám államok-
ban sebesítik vagy ölik meg, és döntõ
többségük muszlim. Ez azt jelenti, hogy
nem egyszerûen a Nyugat elleni háborúról
van szó, hanem egy ennél jóval bonyolul-
tabb jelenséggel állunk szemben, mely
idõközben Nyugatra is elért. Az al-Káida
kétségtelenül a legnagyobb terrorista fe-
nyegetés – de elsõsorban a térségen be-

lüli kormányok és társadalmak fenyegeté-
sét testesíti meg.” Steinberg véleményét
támasztja alá számos kutatás is.

Az R+V Infocenter minden évben tanul-
mányt jelentet meg arról, hogy a német ál-
lampolgárok mely tényezõktõl tartanak a
leginkább. A kutatást a tavalyi évben 19.
alkalommal végezték el, 2400 személy
részvételével. A körkérdés 16 tényezõt ne-
vezett meg és rangsorolt, melyek között ta-
lálhatók gazdasági-politikai faktorok (pél-
dául magasabb munkanélküliség, romló
gazdasági helyzet), külsõ veszélyek (pél-
dául terrorizmus, német részvétellel vívott
háború), személyes problémák (például
súlyos betegedés, idõskori magány) és
környezeti ártalmak (például természeti
katasztrófák).

Grafikonunkon jól látható, hogy a meg-
kérdezettek 46 százaléka tart a terroriz-
mustól, amely így a potenciális fenyegetõ
tényezõk között – egyáltalán nem kiugró
vagy megkülönböztetett szerepben – a kö-

Czinki Eszter – Répássy Krisztián

Németország terrorfenyegetettsége

A terrorizmus jelentette fenyegetés az Egyesült Államok után Európa ál-
lamaiban kapja a legnagyobb figyelmet. A lakosság e tekintetben mu-
tatkozó alacsony tûrésküszöbe és erõs fenyegetettségérzése találkozik
a politika céljaival. Különösen brit, francia és spanyol célpontok jelen-
tik a hagyományos nemzeti terrorista csoportok mûködési terepét, ezt
azonban nem szabad összemosni az olyan új jelenségekkel, mint a ra-
dikális iszlámista csoportok által elkövetett merényletek. A kérdés
azonban folyamatosan nyitva áll: valóban rettegésben élnek Európa la-
kosai? Valóban magas fokú és mindennapos a veszély? A szerzõk em-
pirikus adatok alapján Németország terrorfenyegetettségét vizsgálják,
ahol a terrorcselekmények szinte teljes palettájára láthattunk példát az
elmúlt években, a nagyarányú, tömeges merényleteket azonban eddig
sikerült elkerülni.
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zépmezõnyben helyezkedik el. A 2008-as
év vizsgálati eredményeihez képest a ter-
rortámadástól való félelem így is öt száza-
lékkal növekedett.

A kieli Christian Albrechts Egyetem Poli-
tikai Gazdaság Intézete a terrorizmus fe-
nyegetettségének percepcióját és a terro-
rizmusellenes német intézkedések értéke-
lését vizsgálta közvélemény-kutatásában,
melynek alanyai német állampolgárok vol-
tak. Arra a kérdésre, hogy „mekkora a ter-
rortámadás veszélye Németországban”, a
megkérdezettek 32,7 százaléka válaszolt
úgy, hogy magasnak érzi a veszélyt, míg
53 százalékuk kevés esélyt látott a terrortá-

madásra. Nyolc százalékuk tekintette a ve-
szély nagyon magasnak, míg 3,3 százalé-
kuk úgy vélte, egyáltalán nincs ilyen ve-
szély. A terrortámadástól kevésbé tartók
táborának nagyságát mutatják az arra a
kérdésre adott válaszok, miszerint „meny-
nyire félnek attól, hogy a lakóhelyükön ter-
rortámadás történik?”. Ebbõl a szempont-
ból a válaszadók 46,9 százaléka nagyon
biztonságosnak, 43,1 százalékuk pedig
biztonságosnak értékelte lakókörnyezetét,
és csak 5,1 százalékuk érezte magát ke-
vésbé biztonságban a lakóhelyén.

Az egyetem kutatása kiterjedt a muszlim
vallású lakosok felé tanúsított magatartásra

Ön tart-e az alábbi tényezõktõl?

Forrás: Die Ängste der Deutschen. Infocenter der R + V Versicherung, Berlin, 2009
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is. A megkérdezettek 53,7 százaléka vallotta
azt, hogy hozzáállása a muszlim vallású pol-
gárokhoz megváltozott. Azok közül, akik úgy
érezték, hogy megváltozott e kapcsolat, 79,3
százalék vélte úgy, hogy romlott, 15 százalék
szerint pedig nagyon megromlott ez a vi-
szony. Az iszlámista terrorizmusról alkotott
kép tehát annak ellenére tovább mélyíti a la-
kosság közti választóvonalat és bizalmatlan-
ságot, hogy maguk a németek sem tekintik
valós, meghatározó fenyegetésnek.

Németországban évtizedek óta jelen
vannak a biztonságot veszélyeztetõ, illetve
szélsõséges nézeteket valló külföldiek
csoportosulásai. A 82 milliós államban 7,3
millió külföldi él. Közülük mintegy 57 ezren
tagjai szélsõséges politikai, esetenként
terroristaként nyilvántartott szervezetek-
nek. E szervezetek tagjai között német ál-
lampolgárságot elnyert egykori bevándor-
lók leszármazottait és született német ál-
lampolgárokat is találunk. 2003-ban 22 isz-
lám csoportot ismertek, melyeknek össze-
sen 31 ezer tagjuk volt.

A továbbiakban a motiváció szempontjá-
ból legelterjedtebb négy csoportot – az
iszlámista, a szeparatista, valamint a balol-
dali és jobboldali szélsõséges terrorizmust
– vizsgáljuk meg a TE-SAT 2007–2009 je-
lentések alapján, a Németországban meg-
kísérelt vagy elkövetett terrorcselekmé-
nyek, az ismertté vált terroristacsoportok
áttekintésével. (A 2009-es adatokat össze-
sítõ TE-SAT 2010 még nem jelent meg.)

Iszlámista terrorizmus

2006-ban a németországi iszlámista terro-
rizmus legismertebb eseménye az volt,
amikor július 31-én táskába csomagolt, há-
zilag összeállított robbanószerkezetet he-
lyeztek el két vonaton Köln közelében,
amelyek egyszerre léptek volna mûködés-
be. A szakértõk szerint a detonáció szá-
mos polgári áldozattal járt volna, de a po-
kolgépek végül nem robbantak fel. A me-
rényletkísérlet kapcsán két Németország-
ban tanuló libanoni diákot vettek õrizetbe
annak gyanújával, hogy õk helyezték el a
bombákat. Az elkövetõket a Mohamed-ka-
rikatúrák német újságokban történõ meg-
jelenése késztette tettük végrehajtására.
Elõször azt tervezték, hogy a merényletet a
labdarugó-világbajnokságon követik el, de
a szigorú ellenõrzés miatt módosították az
eredeti elképzelésüket, így esett a válasz-
tásuk a vonatokra.

2007-ben egy alkalommal történt me-
rényletkísérlet: szeptember 4-én egy török
és két német férfit vettek õrizetbe a sauer-
landi Medebach-Oberschledornban azzal
a váddal, hogy nagy erejû pokolgépes tá-
madásokat terveztek végrehajtani. A letar-
tóztatás idõpontjában konkrét célpontokat
még nem választottak ki, de késõbb a nyo-
mozás fény derített arra, hogy Németor-
szágban lévõ amerikai katonai létesítmé-

Az európai terrorizmus helyzetérõl és ten-
denciáiról szóló EU TTerrorism SSituation aand
Trend RReport (TE-SAT) története egészen a
2001. szeptember 11-i terrortámadásokig
nyúlik vissza. Az Európai Unió Tanácsán be-
lül megalakult Terrorizmusellenes Munkacso-
port a merényletek után úgy döntött, hogy
minden évben részletes beszámolót ad ki az
Európai Unión belüli terrorizmus helyzetérõl.
Az elsõ négy jelentés kiadása után, 2006 ele-
jén az Europol azt javasolta, hogy szélesítsék
ki a TE-SAT számára történõ adatgyûjtést an-
nak érdekében, hogy javítsanak a jelentések
minõségén. A megújult TE-SAT jórészt azok-
ra a terrortámadásokkal, terroristatevékeny-
séggel kapcsolatos nyomozásokat érintõ
adatokra épül, melyeket a tagállamok bocsá-
tanak az Europol rendelkezésére. Az ezek
alapján készített jelentés egyrészt egy adott
évre vonatkozó beszámoló, másrészt egy
olyan értékelõ elemzés, amely a terrorizmus
adott típusán belül tapasztalható változáso-
kat is nyomon követi.

NB10_02_bel.qxd  2010.03.10  6:43 du.  Page 87



NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁRCIUS88

nyek ellen terveztek merényletet. A szakér-
tõk szerint ha az elkövetõknek sikerült vol-
na felrobbantaniuk a pokolgépeiket (a
rendõrség 26 katonai detonátort és 12 tar-
tálynyi hidrogén-peroxidot foglalt le a letar-
tóztatásukkor), azoknak nagyobb erejük
lett volna, mint a 191 halálos áldozatot kö-
vetelõ 2004-es madridi merényletben hasz-
nált robbanószerkezeteknek. A gyanúsítot-
tak – akiket a német sajtó Sauerlandi Sejt-
nek nevez – az al-Káidával kapcsolatban
álló üzbég Iszlám Dzsihád Uniója (IJU) ál-
tal mûködtetett pakisztáni kiképzõtáborok-
ban sajátították el, hogyan kell bombát ké-
szíteni. Letartóztatásuk után egy héttel az
Iszlám Dzsihád Uniója egy török iszlámista
internetes oldalon közzétett, török nyelvû
nyilatkozatban vállalta magára a merény-
letkísérletet. A szervezet azt állította, hogy
az elfogottak az Iszlám Dzsihád Uniójának
tagjai, s a meghiúsított merénylet lehetsé-
ges célpontjai között jelölte meg a német-
országi üzbég fõkonzulátust és a ramsteini
amerikai légibázist. A terrorszervezet a
bombatámadással az Üzbegisztánban ta-
lálható termezi német légibázis bezárását
akarta kikényszeríteni. A német hatóságok
által meghiúsított támadással összefüggés-
ben fontos megemlíteni, hogy ugyanebben
az évben Dániában ugyancsak pakisztáni
kötõdésû terroristák kíséreltek meg rob-
bantásos merényletet.

Az iszlámista terrorizmus kapcsán folyta-
tott nyomozások során 2005 októbere és
2006 decembere között Németországban
tizenegy személyt vettek õrizetbe, 2007-
ben pedig hármat. A TE-SAT 2008 jelentés
a meghiúsult dániai és németországi me-
rényletek elkövetõivel összefüggésben
egy fontos dologra hívja fel a figyelmet.
Korábban azok az iszlámista merényletkí-
sérletek, amelyek hátterében pakisztáni
terrorszervezetek álltak, szinte kizárólag az
Egyesült Királyságot érintették. A dániai és

a németországi merényletkísérletek, pon-
tosabban az elkövetõk kapcsolatrendsze-
re azonban azt feltételezi, hogy elindult
egy folyamat, amelynek keretében a Pa-
kisztánban mûködõ, al-Káida-kapcsolattal
rendelkezõ csoportok az európai uniós or-
szágokban meglévõ iszlámista sejtek tá-
mogatása révén más európai országokra
is ki akarják terjeszteni a tevékenységüket. 

Szeparatista terrorizmus

Németországot a nacionalista, szeparatis-
ta alapokon nyugvó terrorizmus egyedül
az önálló, független Kurdisztán létrehozá-
sáért küzdõ Kurd Munkáspárt (PKK) tevé-
kenységén keresztül érinti. Az országban
más szeparatista szervezet nem folytat ter-
rorizmushoz köthetõ tevékenységet,
ugyanakkor a Kurd Munkáspárt ellensége
nem Németország, hanem Törökország,
ezért a terrortámadások Törökországra
koncentrálódnak, és a PKK az európai uni-
ós országokban általában nem követ el
erõszakos cselekményt. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy 2006 és 2008 között Német-

Az iszlámista Sauerland Sejt tagjait – az isz-
lám hitre áttért, német Fritz Gelowiczot és
Daniel Martin Schneidert, valamint a török ál-
lampolgárságú Adem Yilmazt és a német és
török szülõktõl származó Atilla Seleket –
2010. március 4-én egy düsseldorfi német
bíróság ítélte el. Gelowiczot és Schneidert 12
évnyi, valamint Yilmazt 11 éves börtönre ítél-
te a bíró amerikai katonai és civil célpontok
elleni terrortámadás tervezésének, Seleket
pedig 5 év börtönre terrorszervezet támoga-
tásának bûne miatt. Az ítélet kihirdetésekor
Ottmar Breidling kijelentette, hogy az eljárás
alá vont négy személy – akik közül három
(Gelowicz, Schneider és Yilmaz) tagja volt az
al-Káidának is – a 26 katonai detonátorral és
12 tartálynyi hidrogén-peroxiddal (ilyen vegyi
anyagot használtak a 2005-ös londoni rob-
bantók is) „szörnyû vérfürdõt tervezett”.

NB10_02_bel.qxd  2010.03.10  6:43 du.  Page 88



KITEKINTÕ 89

országban ne követett volna el merényle-
tek a PKK, de a támadások hátterében a
török–kurd viszony, illetve annak elmérge-
sedése áll. 

Németország a TE-SAT-összeállító Euro-
pol felé 2007-re vonatkozóan tizenöt sze-
paratista támadást jelentett, melyek közül
valamennyi a PKK-hoz volt köthetõ. A tá-
madásokat februárban és márciusban haj-
tották végre, nagy részük gyújtogatás volt,
és török érdekeltségû pénzintézetek, vallá-
si intézmények és cégek (bankok, mecse-
tek, utazási irodák) ellen követték el õket
Hagenben, Dortmundban, valamint Bott-
ropban. 2008-ban egy negyvenéves férfit
tartóztattak le szeparatista terrorizmussal
összefüggõ tevékenység gyanújával.
A férfit a PKK 1993–1994 közötti németor-
szági tevékenységével kapcsolatosan vet-
ték õrizetbe.

Szélsõbaloldali és anarchista
terrorizmus

Németországot a szélsõbaloldali terror-
cselekmények még kevésbé érintették,
mint szeparatista motivációjú támadások.
A 2006-os adatok szerint az Európai Unió-
ban elkövetett szélsõbaloldali-anarchista
terrorcselekmények közül tízet hajtottak
végre német területen. A merényleteket a
Militante Gruppe és a Working Group on
Colonialism and War in the Militant Anti-G8
Campaign elnevezésû szervezetek követ-
ték el, ezek azonban nem okoztak jelentõs
anyagi károkat, és személyi sérülés sem
történt.

2007-ben kevesebb, mint a felére csök-
kentek a szélsõbaloldali támadások az
Európai Unió területén, ami huszonegy
merényletet jelent. Az elõzõ évhez hason-
lóan a terrorakciók elsõsorban Olaszorszá-
got, Spanyolországot és Németországot

érintették. Ebben az évben a németorszá-
gi Heiligendamm adott otthont a G8 csúcs-
nak. A német hatóságok két szélsõbalol-
dali csoport ellen kezdtek vizsgálatot, mert
a konferencia során támadásokat tervez-
tek végrehajtani. 2008-ban egyedül Né-
metországban csökkent jelentõsen a szél-
sõbaloldali-anarchista támadások száma,
ugyanis ebben az évben egyetlen ilyen tí-
pusú merényletet sem hajtottak végre.

A szélsõbaloldali terrorcsoportok mind-
egyike a kormányzathoz és az üzleti élet-
hez köthetõ célpontokat szemelt ki. A me-
rényletek során házilag gyártott robbanó-
szerkezetet (Improvised Explosive Device
– IED) használtak, melynek típusai széles
skálán mozogtak, a konkrét személyeket
megcélzó levélbombától kezdve egészen
a nagyobb hatóerejû, épületek lerombolá-
sára is alkalmas eszközökig.

2006-ban a törökországi szélsõbaloldali
mozgalom, a Forradalmi Népi Felszabadí-
tó Párt öt tagját fogták el a német hatósá-
gok. A következõ évben szélsõbaloldali
terrorcselekmény elkövetésének gyanújá-
val négy személyt vettek õrizetbe, 2008-
ban pedig hármat – mindegyikük a már
említett Forradalmi Népi Felszabadító Párt-
hoz tartozott.

Szélsõjobboldali terrorizmus

A vizsgált három év során egy lengyelor-
szági és egy portugáliai esetet kivéve az
Európai Unió területén nem követtek el szél-
sõjobboldali terrorizmushoz köthetõ me-
rényletet. A szélsõjobboldali extrémizmus-
sal kapcsolatba hozható támadások azon-
ban már jóval gyakrabban fordultak elõ, és
ezek Németországot is érintették. A TE-SAT-
jelentések hangsúlyozzák, hogy a szélsõ-
jobboldali erõszakot a hatóságok extrémiz-
musnak tekintik, nem pedig terrorizmusnak.
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A szélsõjobboldali extrémizmust Német-
ország vonatkozásában egy internetes tá-
madás, egy radikális csoport betiltása, va-
lamint fizikai bántalmazásokkal kapcsolat-
ban lehet megemlíteni. 2005. október 5-én
német szélsõjobboldaliak feltörték néhány
szélsõbaloldali aktivista levelezõrendsze-
rét, és nyilvánosságra hozták a felhaszná-
lók személyes adatait az interneten. A tá-
madás válasz volt arra, hogy a szélsõbal-
oldaliak korábban feltörték a szélsõjobbol-
daliak vitafórumait.

2007-ben betiltották a 40-50 tagból és
körülbelül száz szimpatizánsból álló Sturm
34 elnevezésû szélsõjobboldali csoportot,
azzal az indokkal, hogy csoport veszélyt
jelent az alkotmányos rendre. A szervezet
tagjai korábban azt állították, hogy céljaik
elérésének érdekében az erõszaktól sem
riadnak vissza. Ugyanebben az évben
szélsõjobboldali radikálisok öt személyt
bántalmaztak, súlyos sérüléseket okozva
az áldozatoknak.

Németország részvétele 
a terrorizmus elleni küzdelemben

Németország mind nemzeti, mind nemzet-
közi szinten fellép a terrorizmus ellen. Az
intézkedések között szerepel a külföldiek
nagyobb fokú ellenõrzése, például a bio-
metrikus útlevél bevezetése, mely köny-
nyebbé teszi az azonosítást, illetve a né-
met állampolgárság megszerzésének re-
formja, hiszen „a német állampolgárság,
mely a jogosultságok sokaságát kínálja fel,
nem szabad, hogy a terroristák segédesz-
közévé váljon”. Szigorították és átalakítot-
ták a büntetõjogot, illetve a büntetés-vég-
rehajtást is. Többek között átláthatóvá kel-
lett tenni és meg kellett könnyíteni a sze-
mélyes és titkos adatoknak a nyomozó ha-
tóságok közötti cseréjét.

Németországban elõször 2001. szep-
tember 25-én határoztak terrorellenes
program indításáról, melyhez 1,5 milliárd
eurót biztosítottak. A program fõ célja,
hogy fellépjen a nemzetközi terrorizmus el-
len, illetve erõsítse a nemzeti és nemzetkö-
zi biztonságot. A költségek elsõsorban a
hadsereg hatékony bevethetõségét, a ha-
tárok védelmét, a polgári és a katasztrófa-
védelem modernizálását, a menekültek el-
látását, az kultúrák közötti párbeszéd erõ-
sítését, a pénzmosás elleni fellépést, vala-
mint a hírszerzõ feladatok hatékonyságá-
nak és eredményességének növelését cé-
lozták meg. Létrehoztak egy intézetet is,
mely a banki számlamozgásokat, illetve át-
utalásokat ellenõrzi.

A német hatóságok kiemelkedõ jelentõ-
ségûnek tekintik a rendõrség, a nemzet-
biztonsági hivatalok, a polgári és kataszt-
rófavédelem, a Bundeswehr, az idegen-
rendészeti hivatal és más intézmények mi-
nél hatékonyabb és együttmûködõ munká-
ját. Hangsúlyozzák, hogy gyors felismerés
és a gyors reagálás napjainkban létfontos-
ságúvá vált. A kritikus infrastruktúra elemei
potenciális támadások veszélyének van-
nak kitéve; ide tartoznak többek között a
telekommunikáció és média, a pénzügyi
szektor, az energiaszektor, az egészség-
ügy és a kormányzás/közigazgatás, vala-
mint a szállítás és közlekedés infrastruktu-
rális és informatikai elemei. Konkrétan a
modern társadalom számára olyan nélkü-
lözhetetlen pontokról van szó, mint a helyi
és távolsági közlekedés, vegyipari gyárak,
atomerõmûvek, illetve azok környéke, kikö-
tõk, bevásárlóközpontok, gázvezetékek és
vízvezetékrendszerek. A vonatkozó német
dokumentumok szerint ezeken a helyeken
a terrortámadás esélye „valószínû”, illetve
„lehetséges”.

Újításnak számít az Egyesített Terrorelhá-
rító Központ (Gemeinsame Terrorabwehr-
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zentrum – GTAZ) létrehozása, ahonnan a
terrorizmus elleni akciókat irányítják Né-
metországban, illetve elõsegítik a megfele-
lõ és hatékony információáramlást a rend-
õrség, a hírszerzõ szolgálatok, illetve más
intézmények között. Ez a lépés jelentõsen
javította az intézmények közötti koordináci-
ót és információmegosztást.

A terrorizmus elleni küzdelem azonban
nem csak az említett intézmények munkáját
érinti, hiszen a terrorizmus elleni fellépés
során fontos feladat a polgárok, köztük fia-
talok, diákok tájékoztatása, felkészítése egy
esetleges terrortámadásra. Ebben szerepet
kapnak az iskolák, pedagógusok, szociális
munkások, illetve pszichológusok is.

Összegzés

A fentiekben vázolt helyzetet értékelve azt
mondhatjuk, hogy Németországot a lakos-
sági félelmek ellenére nem fenyegetik

nagyarányú, rendszeres és tömeges áldo-
zatokkal járó terrortámadások. Az európai
tendenciákhoz hasonlóan Németország-
ban is több szeparatista és szélsõbalolda-
li támadást kíséreltek meg, mint iszlámista
típusút, de az õrizetbe vett gyanúsítottak
és az elítéltek között az elmúlt években itt
is több volt a szélsõséges muzulmán, mint
a szeparatista, vagy a szélsõbaloldali. Ez
annak ellenére is így volt, hogy a statiszti-
kai adatok szerint a szeparatista-naciona-
lista, illetve a szélsõbaloldali terrorizmus
nagyobb veszélyt jelent Németországra
nézve, mint az iszlámista cselekmények.
A TE-SAT-jelentések alapján összességé-
ben véve azt lehet mondani, hogy Német-
ország a terrortámadások számát tekintve
Spanyolország, Franciaország és az
Egyesült Királyság után a negyedik „legve-
szélyesebb” ország az Európai Unión be-
lül, míg a terrorizmushoz kapcsolódó letar-
tóztatások terén a „középmezõnyben” he-
lyezkedik el.                                         
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