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A The National Consortium for the Study of
Terrorism and Responses to Terrorism
(START) által mûködtetett Global Terrorism
Database (GTD) adatai szerint 2010. szep-
tember 11. és december 31. között 1708
terrorcselekmény történt szerte a világban,
amelynek 2036 halálos áldozata és 3746
sebesültje volt. Ugyanezen idõszakra vo-
natkozóan a Pattern of Global Terrorism
(PGT) szerepét átvevõ kormányzati World-
wide Incident Tracking System (WITS) ne-
vû terrorizmus-adatbázis 3605 terrorcse-
lekményt, 3515 halálos áldozatot és 7794
sebesültet regisztrált. A két, egyébként a
szakértõk által leginkább használt és az
adatgyûjtésben igen alaposnak tekinthetõ
adatbázis adatai – jóllehet nem egészen
négy hónapról van szó – meglepõen elté-
rõek: a WITS több mint kétszer annyi ter-
rorcselekményt, csaknem másfélezerrel
több halálos áldozatot, és négyezerrel
több sebesültet számolt össze. Mindezzel
csupán azt kívánjuk jelezni, hogy még tíz
évvel 9/11 után is felettébb nehéz a dolga
annak, aki valós képet kíván alkotni a világ
terrorfenyegetettségérõl. Különösen nehéz
akkor, ha az elmúlt tíz esztendõre vonatko-
zóan kíséreljük meg ezt. Döntõen két ok
miatt.

Az elsõ nehézség abból adódik, hogy a
2001 után létrehozott GTD-n kívül napja-
inkban nincs olyan online elérhetõ adatbá-
zis, amely a teljes tízéves idõszakot átfog-
ná. Az általunk legalaposabbnak tekintett
WITS-et csak 2004-ben hozták létre, de –
szemben a GTD-vel, melyben 1970-tõl
gyûjtik a terrorcselekményekre vonatkozó
adatokat – fenntartói nem vállalkoztak visz-
szamenõleges adatgyûjtésre. A 2004 elõt-
ti idõszakra vonatkozó adatokat is tartal-
mazó, az oklahomai robbantás áldozatai-
nak családjai által 1995-ben létrehozott,
havonta frissített Terrorism Knowledge
Base (TKB) viszont 2008 márciusában
megszûnt, a RAND Database of World-
wide Terrorism Incidents (RWTI) nevû
adatbázis adatai pedig 2011. augusztus
utolsó napjaiban is csupán 2008-ig vannak
feldolgozva és érhetõk el online.

A második nehézséget – s egyben az
adatok különbözõségének egyik igen fon-
tos okát – a terrorizmus eltérõ definíciói
okozzák, amelyek kulcsfontosságúak az
adatbázisok adatainak összevetése során.
Az általunk említett amerikai adatbázisok
esetében nem is elsõsorban az elvi különb-
ségek a döntõek (tudniillik valamennyi poli-
tikailag motivált szervezett erõszaknak te-

Bár a politikai terrorizmus az ókortól végigkísérte az emberiség
történetét, fenyegetését a nyugati világ csupán a 2001. szeptember 11-i
merényletek óta tekinti globális biztonsági fenyegetésnek. Az alábbi
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esztendõben, és milyen jellegzetességeket mutat.
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kinti a terrorizmust), mint inkább az egyes
cselekmények konkrét megítélése és beso-
rolása során mutatkoz(hat)nak komoly kü-
lönbségek. Például egy parlamenti képvise-
lõ üzleti vállalkozása elleni bombatámadás-
ról ugyanis el kell döntenie az elemzõnek,
hogy vajon egy politikailag motivált terror-
cselekményrõl van-e szó, vagy csupán
„egyszerû” gazdasági érdekbõl elkövetett
köztörvényes bûnesetrõl. S lássuk be: ez
nem mindig könnyû. Hasonló problémával
szembesülünk a polgárháborúval sújtott or-
szágok esetében, ahol gyakran igen nehéz
megkülönböztetni egymástól a szervezett
politikai erõszak különbözõ formáit (elsõsor-
ban a gerillaháborút a terrorizmustól).

A különbségek és az említett nehézsé-
gek ugyanakkor korántsem jelentik azt,
hogy ne tehetnénk kísérletet arra, hogy leg-
alább tendenciaszerûen közel valós képet
alkossunk a világ terrorfenyegetettségérõl.
A tendenciákat ugyanis – vagyis például,
hogy növekedett-e vagy csökkent a fenye-
getés, általában mely területek a legfenye-
getettebbek – minden olyan adatbázis jelzi,
amely bizonyos idõintervallumon belül azo-
nos szempontok alapján és szisztematiku-
san gyûjti a terrorcselekményekre és azok
áldozataira vonatkozó adatokat. Jelen írás-
ban a világ egészére vonatkozóan a legna-
gyobb apparátussal rendelkezõ Wordwide
Incident Tracking Systemet (WITS), a ben-
nünket különösen érdeklõ európai terrorfe-
nyegetésre vonatkozóan pedig az Europol
Terrorism Situation and Trend Report

(TESAT) címû, 2004-tõl évente kiadott je-
lentéseit tekintjük alapforrásoknak. Míg az
elõbbi írásunk elkészítésének idején 2011.
március 30-ig dolgozta fel az adatait, az
utóbbi 2010 végéig.

A terrorizmus 
globális kihívás       

A terrorizmust globális biztonságpolitikai
kihívásnak tekintik. A biztonsági kihívások-
kal kapcsolatban alapvetõen két értelem-
ben beszélhetünk globalizációról: a prob-
léma hatását, illetve elterjedtségének gya-
koriságát tekintve. Mivel a káros anyagok
kibocsátása, a globális felmelegedés Föl-
dünk és az emberiség egészét érinti, a klí-
mát és a környezetet fenyegetõ veszélye-
ket globális kihívásnak kell tekintenünk.
Vannak azonban olyan kihívások és fenye-
getések, amelyeket nem elsõsorban min-
denkire kiterjedõ hatásuk, hanem gyakori
elõfordulásuk miatt nevezhetünk globális-
nak. Ilyen például az illegális migráció (ille-
gális népességmozgás), a túlnépesedés,
és ilyen a terrorizmus is. A 2. táblázat azt
mutatja be, hogy a WITS adatbázisa sze-
rint 2004 és 2010 között a 192 ENSZ-tagál-
lam közül hogyan alakult azon országok
száma, ahol legalább egy terrorcselek-
ményt elkövettek, illetve a terrorcselek-
mény legalább egy áldozattal járt. 

Miként az a táblázatból látható, évekre le-
bontva, pusztán statisztikai szempontból a

NEMZET ÉS BIZTONSÁG  2011. SZEPTEMBER84

A terrorcselekmények száma 
2001 és 2010 között a különbözõ adatbázisok szerint
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TTKKBB 1732 2650 1888 2571 4958 – – – – –

RRWWTTII 1732 2648 1899 2647 4995 6660 4526 2846 – –

GGTTDD 1427 1065 1235 1143 2008 2718 3158 4769 4619 4640

PPGGTT//WWIITTSS 348 199 190 3251 11038 14443 14435 11725 10999 11595
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terrorista merényletek alapján legfeljebb
2005 és 2006 (52, illetve 51%) kapcsán be-
szélhetnénk arról, hogy elterjedtségét tekint-
ve a terrorizmus globális biztonságpolitikai
probléma volt, az áldozatok alapján pedig
még ekkor sem. Ha azonban a 2004–2011
közötti teljes idõszakot nézzük, kiderül, hogy
146 országban (a világ országainak több
mint háromnegyedében) követtek el leg-
alább egy merényletet, s 129 országban (a
világ országainak több mint kétharmadában)
volt legalább egy áldozata a terrorizmusnak.
Mindez nem csupán azt jelenti, hogy a terro-
rizmus valóban globális probléma, de azt is
jelzi, hogy az elmúlt tíz esztendõben igen di-
namikusan változott a fenyegetés kiterjedé-
se. Érdemes megjegyezni, hogy a terroriz-
mus problémájának globális jellege akkor
sem változna, ha a fentieknél megengedõb-
ben négyben határoznánk meg az adott idõ-
szakban elkövetett merénylet- és áldozat-
számot, mondván: a terrorizmust megszün-
tetni nem, csupán visszaszorítani lehet, így
társadalmaknak – akarva-akaratlanul – el kell
viselniük bizonyos mértékû terrorfenyegetett-
séget. Fontos ugyanakkor jeleznünk, hogy
146 ország közül 43 szerepelt 2004 és 2011
között minden évben a listán, 13 pedig hat

évben, a másik oldalon 31 szerepelt csupán
egyetlen alkalommal, illetve további 16 mind-
össze két évben. Az adatbázis szerint
egyébként 2004 és 2011 áprilisa között
összesen 79 776 különbözõ terrortámadást
hajtottak végre, ezek eredményeként
111 774 ember halt meg, illetve 228 317 se-
besült meg szerte a világon, s 85 304 fõ esett
túszul. A halott, sebesült és túsz áldozatok
száma 425 395 fõt tett ki. 

Az elmúlt esztendõk terrorfenyegetettsé-
gének belsõ dinamikájára vonatkozóan a
WITS adatai azt mutatják, hogy a világban
elkövetett terrorista merényletek száma
2004 és 2006 között csaknem négy és fél-
szeresére nõtt, a terrorcselekmények halá-
los áldozatainak száma viszont ez után,
2007-ben is növekedett (2004 és 2007 kö-
zött megháromszorozódott), ezt követõen
viszont, ha eltérõ mértékben is, de évrõl
évre alacsonyabb mértéket mutatott.
A merényletek száma például 2006–2009
között csaknem 24 százalékkal, a halálos
áldozatok száma pedig 2007–2010 között
42 százalékkal csökkent. A 2007-es
csúcsponthoz képest 2010-re 26 száza-
lékkal csökkent a terrorista merényletek
sebesültjeinek a száma is, a túszok száma

A terrorizmus által érintett országok száma 
2004 januárja és 2011 márciusa között

MMeerréénnyylleett mmiiaatttt éérriinntteetttt oorrsszzáággookk ÁÁllddoozzaatt mmiiaatttt éérriinntteetttt oorrsszzáággookk

sszzáámmaa %% sszzáámmaa %%

22000044 85 44 71 36

22000055 101 52 77 40

22000066 98 51 83 43

22000077 89 46 73 38

22000088 87 45 77 40

22000099 83 43 68 35

22001100 78 41 64 33

22001111 47 24 41 21

22000044––22001111 146 76 129 67

Forrás: WITS



pedig több mint 60 százalékkal a 2006-os
csúcshoz képest. Fontos látnunk ugyanak-
kor, hogy a terrortevékenység hatékonysá-
ga, vagy másképpen fogalmazva a terror-
támadások veszélyessége a merényletek
és a halálos áldozatok számának emelke-
désével nem növekedett. Míg ugyanis az
egy merényletre esõ halálos áldozatok
száma 2004-ben 2,3 fõ volt, ez 2007-ben
1,6 fõre, 2010-re pedig 1,1 fõre csökkent. 

A stratégiai jellegû 
merényletekrõl

Az egy merényletre esõ áldozatok számá-
nak csökkenését azért is tartjuk fontosnak
jelezni, mert a tömegmédia és a politikai
közbeszéd – amelyekbõl a társadalmak
tagjai a szélesebb környezetükre vonatko-
zó információkat szerezik – hajlamos a ter-
rorizmust a szakirodalom által stratégiai
jellegûnek tekintett, nagy áldozatszámmal
járó, így könnyebben mediatizálható terror-
cselekményekkel azonosítani. 2001. szep-
tember 11. azért vált világszerte a terroriz-

mus jelképévé, mert elkövetõi a történelem
legnagyobb és legpusztítóbb terrortáma-
dását hajtották végre, s mert a World Tra-
de Center tornyainak leomlását a világ a
hírtelevíziók adásaiban élõben láthatta.
Fontos azonban jelezni, hogy az ilyen jelle-
gû merényletek a világszerte végrehajtott
merényletek töredékét képezik.   

A WITS adatai szerint 2004–2010 decem-
bere között 2885, öt fõnél több halálos áldo-
zatot követelõ merényletre került sor, me-
lyeknek 51 888 áldozata volt. Ez az adott
idõszakban elkövetett összes terrortáma-
dásnak csupán négy, az összes halálos ál-
dozatnak pedig 46 százalékát teszi ki. Ha
pedig a tömegmédiában nagy hírfelületet
kapott eseményekre korlátozzuk a stratégi-
ai jellegû terrorcselekményeket (amelyek-
nek az egy merényletre esõ áldozatszáma
2004–2010 között átlagban 19 fõ volt), ará-
nyuk még ennél is kisebb. A 2001 szeptem-
bere és 2010 decembere közötti fõbb stra-
tégiai jellegû merényleteket összefoglaló
táblázatunkban például csak azoknak a ter-
rorcselekményeknek az esetében írtuk ki a
konkrét áldozatszámot, amelyekrõl feljegy-
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A terrorcselekmények és áldozatok száma 2004–2010 között
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Fõbb stratégiai jellegû merényletek 
2001 szeptembere és 2010 decembere között 

(öt fõnél több halálos áldozatot követelõ merényletek)

ÁÁllddoozzaattsszzáámm-kkaatteeggóórriiaa MMeerréénnyylleetteekk sszzáámmaa ÁÁllddoozzaattookk sszzáámmaa HHooll ((hháánnyy mmeerréénnyylleett)) MMeellyyiikk éévvbbeenn
1000-nél több 1 2982 WTC/USA 2001
1000 és 500 1 796 Irak 2007
500 és 200 13 430 Irak 2007

400–345 Kongói DK (2) 2009
334 Beszlán/Oroszország 2004
300 Csád 2007
252 Angola 2001

234–230 Kongói DK (2) 2008
215 Szadr/Irak 2006
209 Mumbai/India 2006
202 Bali/Indonézia 2002
202 Szudán 2004
201 Irak 2006

200 és 100 33 Irak (12) 
Pakisztán (5) 
India (2) 
Kongói DK (2) 
Szudán (2) 
További 10 ország (1) köztük

191 Madrid/Spanyolország 2004
170 Moszkva/Oroszország 2004

100 és 5 között 2846 Irak (1373) 
Afganisztán (374) 
Pakisztán (238) 
Szomália (167) 
India (135) 
Kongói DK (90) 
Szudán (80) 
Kolumbia (54) 
Sri Lanka (45) 
Nepál (28) 
Algéria, Oroszország (26) 
Fülöp-szigetek (18) 
Irán, Uganda (17) 
Jemen (16) 
Nigéria (15) 
Csád (14) 
Izrael (10) 
Libanon, 
Törökország (9) 
Etiópia (8) 
Közép-Afrika, Gáza (7) 
Burma (6) 
Burundi, Egyiptom,
Indonézia, Niger, Thaiföld (5)
Kína (4) 
Banglades, Kenya (3) 
Mali, Peru (2) 
További 18 ország (1) köztük

56 London/Nagy-Britannia 2005
13 Fort Hood/USA 2009

ÖÖsssszzeess 22889944 5555 332244
Forrás: GTD, PGT, WITS, SVKI



zéseink szerint nagy terjedelemben (több
napon át) hírt adtak a magyar napilapok és
televíziók is. Az így szerepeltetett 2889 ilyen
terrortámadás közül csupán 19 ilyet talál-
tunk, vagyis még az egyébként kisszámú
stratégiai jellegû terrortámadásoknak is
csupán a töredékét. Ez részben persze ter-
mészetes, hiszen a magyar média figyelmét
elsõsorban a valóban nagy nemzetközi
visszhangot kiváltó, illetve a hozzánk közeli
terrorista akciók ragadták meg.

Mindezzel csupán azt kívánjuk jelezni,
hogy bár a társadalmak biztonságpercep-
cióját döntõen a média és politikai közbe-
széd alakítja a terrorizmus kapcsán is, az
így kialakult kép korántsem azonos a szak-
értõknek a világ terrorfenyegetettségére
vonatkozó képével.

A legfenyegetettebbek

Még inkább így van ez, ha térségekre és or-
szágokra lebontva vizsgáljuk az adatokat.
Kiderül ugyanis, hogy a terrorfenyegetett-
ség még 2001 és 2007 között is csupán a
világ bizonyos térségeiben nõtt, néhol két-
ségtelenül drasztikusan (például a Közel-
Keleten, Dél-Ázsiában, vagy a posztszovjet
térségben), máshol viszont jelentõsen csök-
kent (így az Egyesült Államokban és Euró-
pában is). Ha pedig az egyes országokat
vesszük sorra, akkor azt látjuk, hogy az el-
múlt években (2004. január – 2011.
március) a legtöbb merényletet Irakban, Af-
ganisztánban, Pakisztánban, Indiában,
Thaiföldön, Nepálban, Izraelben, Kolumbiá-
ban, Oroszországban és Szomáliában kö-
vették el. A legtöbb halálos áldozatot Irak-
ban, Afganisztánban, Pakisztánban, Indiá-
ban, Szomáliában, a Kongói Demokratikus
Köztársaságban, Thaiföldön, Kolumbiában,
Szudánban és Oroszországban követelték
a terrorcselekmények. A sebesült áldozatok

tekintetében Irak, Pakisztán, Afganisztán,
India, Szomália, Thaiföld, Oroszország, Ko-
lumbia, Nepál és Izrael, a túszok tekinteté-
ben Nepál, Pakisztán, India, Irak, Szomália,
a Kongói Demokratikus Köztársaság, Afga-
nisztán, a Gázai övezet, Kolumbia, és a Fü-
löp-szigetek a tíz legfenyegetettebb ország
sorrendje. Az összes (halott, sebesült, túsz)
áldozat szempontjából pedig Irak, Nepál,
Pakisztán, Afganisztán, India, Szomália,
Thaiföld, Kolumbia, a Kongói Demokratikus
Köztársaság és Oroszország került az elsõ
tíz  legfenyegetettebb ország közé. Az ösz-
szes kategória elsõ tíz helyezettjét össze-
vetve megállapíthatjuk, hogy világ legfenye-
getettebb országai körébe csupán 14 or-
szág tartozik. Valamennyi kategóriában 90
százalék feletti ezeknek az országoknak a
részesedése a világ egészének terrorfenye-
getettségébõl. Konkrétan területileg ez
elsõsorban a Közel-Keletet és Dél-Ázsiát je-
lenti, hiszen az itt található országokban kö-
vették el a világ terrorcselekményeinek 83
százalékát, innen került ki a halottak 84 a
sebesültek 85, a túszok 89, és az összes ál-
dozat 86 százaléka. Mint az a stratégiai jel-
legû terrorcselekményeket összefoglaló
táblázatunkból kiderül, a 2001 és 2010 kö-
zött elkövetett ilyen jellegû 2885 cselek-
ménybõl 2638-at (91%) az elsõ tízbe tarto-
zó országokban követtek el. 

A legfenyegetettebb országok közül kettõ-
vel – Irakkal és Afganisztánnal – külön is fog-
lalkoznunk kell. Részben azért, mert a NATO
keretében itt hazánk katonái is jelen vannak,
részben pedig azért, mert 2004 és 2011 kö-
zött e két országban követték el a világ ter-
rorcselekményeinek 45 százalékát, innen
került ki a halottak 56, a sebesültek 57, a tú-
szok 9, és az összes áldozat 47 százaléka.
Úgy véljük, önmagában is kínos, hogy a tú-
szok kivételével két olyan ország „termeli ki”
világ terrorcselekményeinek és áldozatainak
közel felét, ahol a nemzetközi közösség
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fegyveresei a stabilitás megteremtésének
jelszava alatt tevékenykednek. Még kíno-
sabb azonban az, hogy a különbözõ adat-
bázisok egyértelmûen azt mutatják, hogy Af-
ganisztánban 2002-tõl, Irakban pedig 2003
nyarától szaporodtak meg, illetve váltak
rendszeressé a terrorcselekmények. Ez azt
jelenti – bármilyen kellemetlen is kimondani
–, hogy a nemzetközi közösség ezen orszá-
gokkal szembeni fellépése is hozzájárul a

terrorfenyegetettség fokozódásához ezek-
ben az országokban, elsõsorban azzal,
hogy a megdöntött rendszerek helyére kép-
telen volt stabil államhatalmat állítani.  

Az iszlámista terrorizmusról

Az elmúlt években a nyugati közvélemény
egyértelmûen az iszlámista terrorizmust

A leginkább terrorfenyegetett országok listája, 2004–2011
OOrrsszzáágg TTáámmaaddáássookk HHaalláállooss SSeebbeessüülltt TTúússzz ÖÖsssszzeess

sszzáámmaa áállddoozzaatt áállddoozzaatt

Irak 25 985 50 226 111 969 4 555 166 750 

Nepál 3 767 1 260 3 653 48 709 53 622 

Pakisztán 7 395 9 946 20 907 5 595 36 448 

Afganisztán 10 023 12 775 18 494 2 988 34 257 

India 6 215 6 992 14 108 5 154 26 254 

Szomália 2 182 5 233 10 766 3 382 19 381 

Thaiföld 4 305 3 156  5 698 80 8 934 

Kolumbia 3 033 2 759 4 015 1 768 8 542 

Kongói Dem. Köztársaság 546 3 480 1 526 3 199 8 205 

Oroszország 2 190 2 260 5 111 214 7 585 

Fülöp-szigetek 1 623 1 608 2 313 1 348 5 269

Szudán 376 2 611 1 261 1 215 5 087

Gázai övezet 1 241 236 1 615 2 590 4 441

Izrael 3 476 235 3 648 6 3 889

ÖÖsssszzeess aa vviilláággoonn 7799 776666 111111 777744 222288 331177 8855 330044 442255 339955

Elsõ 10 ország 72 357 102 777 205 084 80 803 388 664

Elsõ 10 ország (%) 91 92 90 95 91

Közel-Kelet Dél-Ázsia 66 588 94 278 194 432 75 622 364 332

Közel-Kelet Dél-Ázsia (%) 83 84 85 89 86

Afganisztán, Irak 36 008 63 001 130 463 7 543 201 007

Afganisztán, Irak (%) 45 56 57 9 47

Muszlim országok 59 083 90 514 187 879 25 699 304 092

Muszlim országok (%) 74 81 82 30 71

Muszlim országok  
(Irak és Afganisztán nélkül) 23 075 27 513 57 416 18 156 103 085

Muszlim országok (Irak 
és Afganisztán nélkül) (%) 29 25 25 21 24

Forrás: WITS



tekintette a világot fenyegetõ legveszélye-
sebb terrorizmustípusnak. Olyannyira,
hogy az elsõ híradások és kommentárok
Anders Behring Breivik oslói/utoyai me-
rénylete kapcsán is az iszlámista terroris-
tákat sejtettek az akciók háttérében.
A WITS adatai elsõ pillantásra megerõsíte-
ni látszanak az iszlámista terrorizmussal
kapcsolatos nyugati közhiedelmet. 2004
és 2011 között a világon elkövetett összes
terrorista merénylet 80 százalékát követ-
ték el muszlim többségû vagy jelentõs
(10%-nál nagyobb) muszlim kisebbséggel
rendelkezõ országban. Innen került ki a
halálos áldozatok 80, a sebesültek 90, a
túszok 34, és az összes áldozat 78 száza-
léka. Ha csupán a terrorfenyegetett orszá-
gok Top 10-ében szereplõ államokat vesz-
szük alapul, az arány akkor is igen magas
marad (merényletek 74, halottak 81, sebe-
sültek 82, túszok 30, összes áldozat 71
százalék). Ha azonban ezen országok kö-
zül kiemeljük Irakot és Afganisztánt (ahol –
mint említettük – a nemzetközi közösség
maga is hozzájárul a terrorfenyegetettség
szintjének emelkedéséhez), a muzulmán
országok részesedési aránya már koránt-
sem olyan kiugró, ami indokolná az
iszlámista terrorizmusnak a közvélemény-
ben élõ képét. Irak és Afganisztán nélkül
ugyanis a Top 10-ben szereplõ muszlim
többségû vagy jelentõs muszlim kisebb-
séggel rendelkezõ országok csupán a
merényletek 29, a halálos áldozatok és a
sebesültek 25, a túszok 21, s az összes ál-
dozat 24 százalékával részesednek a vi-
lág terrorfenyegetettségének mutatóiból.
Ha Irakot és Afganisztánt kiegészítjük az
utóbbival szomszédos Pakisztánnal,
amelynek terrorfenyegetettségét (a két or-
szág államhatárait figyelmen kívül hagyó
közös társadalmi, szociális, etnikai és val-
lási infrastruktúra miatt) döntõen befolyá-
solják az afganisztáni történések, akkor ki-

derül, hogy a világ összes muzulmán
többségû vagy jelentõs muzulmán ki-
sebbséggel rendelkezõ országra az ösz-
szes terrorcselekménynek csupán 26, a
halálos áldozatok 15, a sebesültek 24, a
túszok 19, az összes áldozatnak pedig 22
százaléka esik. Ez pedig nem különöseb-
ben kiemelkedõ arány, ha figyelembe
vesszük, hogy a világ lakosságának mint-
egy 23 százaléka muzulmán vallású.

Az iszlámista terrorizmustól való félelem
különösen nem látszik indokoltnak az eu-
rópai társadalmak esetében. Nem csupán
azért, mert a WITS adatai szerint az Euró-
pai Unió országaiban 2006 januárja és
2011 márciusa között elkövetett 1115 me-
rénylet a világ összes terrorcselekmé-
nyének csupán 1,7 százalékát, a 34 halá-
los áldozat 0,04 százalékát, a 373 sebe-
sült 0,2 százalékát, a 19 túsz 0,04 száza-
lékát, az összesen 426 áldozat pedig 0,13
százalékát tette ki (vagyis az EU terrorfe-
nyegetettsége a világ más tájaihoz képest
elenyészõ), de azért sem, mert az Europol
TE-SAT jelentései szerint a 2006 januárja
és 2010 decembere közötti 2081 sikeres,
sikertelen és leleplezett merénylet közül
csupán 7, a tagországok által jelentett
esemény volt iszlámistának nevezhetõ. 

Európa terrorfenyegetettsége kapcsán
érdemes megemlíteni azt is,hogy a 2001
és 2010 között elkövetett stratégiai jellegû
(öt halálos áldozatnál többet követelõ) me-
rényletek közül csupán a 2004-es madridi
és 2005-ös londoni merényleteket követték
el az unió területén, igaz, ezeket iszlámista
terroristák követték el. (Norvégia, amely a
77 áldozatot követelõ oslói/utoyai merény-
lettel került fel a stratégiai jellegû terrorcse-
lekmények listájára, nem EU-tag.)     

A WITS adatai szerint 2004 januárja és
2011 márciusa közt a világ terrorcselek-
ményeinek áldozatai között is többnyire a
korábban jelezett Top 10-ben szereplõ or-
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szágok állampolgárait találjuk. A halálos
áldozatok nemzetiségét tekintve Irak, Pa-
kisztán, India, Szomália, a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság, Thaiföld, Kolumbia,
Szudán, Oroszország és a Fülöp-szigetek
állampolgárai állnak a legnagyobb vesz-
teséget szenvedett országok listájának el-
sõ tíz helyén, õk teszik ki az összes halá-
los áldozat 77 százalékát. A sebesültek
esetében Irak, Pakisztán, Afganisztán, In-
dia, Szomália, Oroszország, Kolumbia, Iz-
rael és Nepál a sorrend, igaz, közöttük
szerepel hatodik helyen az ismeretlenek
5389 fõt kitevõ tétele. A nemzetiség tekin-
tetében ismertek még így is 84 százalékát
teszik ki e kategóriának. Az elejtett túszok
tekintetében nepáliak, pakisztániak, india-
iak, irakiak, szomáliaiak, kongóiak, afgá-
nok, palesztinok és Fülöp-szigetiek alkot-
ják az élbolyt (91%), míg az összes áldo-
zat 85 százalékán Irak, Nepál, Pakisztán,

Afganisztán, India Szomália, Thaiföld, Ko-
lumbia, a Kongói Demokratikus Köztársa-
ság és Oroszország osztozik. A nemzeti-
séget tekintve elsõ nyugati állam a halálos
áldozatok listáján az Egyesült Államok
(404), a sebesültekén és az összes áldo-
zatén pedig Spanyolország (2154, illetve
2386). Azon áldozatok között, akiknek si-
került megállapítani felekezeti hovatarto-
zását, a muszlimok alkotják a legnagyobb
csoportot (5,7%), de ennél figyelembe kell
vennünk, hogy a két legnagyobb létszá-
mot az ismeretlenek (53,7%), továbbá
azok alkotják, akik esetében nem került
feltüntetésre a felekezeti hovatartozás
(37,9%). Mivel azonban a terrorfenyege-
tésnek leginkább kitett országok között –
mint korábban jeleztük – több muszlim
többségû vagy jelentõs muszlim kisebb-
séggel rendelkezõ ország szerepel, felté-
telezhetjük, hogy az áldozatok között az

Az EU-országok sikeres, sikertelen és leleplezett merényletei 
terrorizmustípusok szerint (2006–2010)

IIsszzlláámmiissttaa SSzzeeppaarraattiissttaa BBaall JJoobbbb SSiinnggllee iissssuuee EEggyyéébb ÖÖsssszzeess %%

Spanyolország 0 875 65 0 0 17 995577 46

Franciaország 0 846 0 0 6 35 888877 42,6

Görögország 0 5 75 0 1 1 8822 3,9

Egyesült Királyság 0 4 0 0 0 41 4455 2,2

Olaszország 1 2 31 0 0 7 4411 2

Németország 2 15 14 0 2 0 3333 1,6

Ausztria 0 6 2 0 1 6 1155 0,7

Magyarország 0 0 0 4 0 4 88 0,4

Dánia 3 0 0 0 0 2 55 0,2

Írország 0 3 0 0 0 0 33 0,15

Portugál 0 0 1 1 0 0 22 0,1

Lengyelország 0 0 0 1 0 0 11 0,05

Svédország 1 0 0 0 0 0 11 0,05

Belgium 0 0 0 0 0 1 11 0,05

ÖÖsssszzeess 77 11775566 118888 66 1100 111144 22008811 110000

%% 00,,33 8844,,44 99 00,,33 00,,55 55,,55 110000

Forrás: Europol TE-SAT



adatbázisban szereplõnél jóval nagyobb
a muszlim áldozatok aránya. 

Fenyegetettség 
és fenyegetettség-percepció

Arnold Wolfersnek, a nemzetközi kapcso-
latok realista iskolája egyik alapító teoreti-
kusának munkássága óta tudjuk, hogy
egy-egy közösség biztonsághoz fûzõdõ
viszonyában milyen kiemelkedõ szerepe
van a percepciónak – vagyis annak, hogy
egy-egy közösség miként ítéli meg a saját
és a környezete biztonságát. Ezt napjaink-
ban a média és politikai közbeszéd befo-
lyásolja elsõsorban. A szeptember 11-i ter-
rortámadások óta az Egyesült Államok és
Európa társadalmai a terrorizmust tekintik
az egyik legsúlyosabb biztonságpolitikai
fenyegetésnek. Bármit is sugalljanak azon-
ban a biztonságpercepciót döntõen befo-
lyásoló tényezõk, bármi is legyen egy-egy
társadalom percepciója a terrorizmusról, a
terrorfenyegetettség értelmezésekor a
száraz tényeket is érdemes figyelembe
venni. Ezekbõl pedig az elmúlt évtizedre
vonatkozóan az alábbiakat olvashatjuk ki:

– 2007 óta egyértelmûen csökken a világ
terrorfenyegetettsége (a terrorizmus haté-
konysága pedig már az ezt megelõzõ
években is csökkent);

– a terrorizmus viszonylag kevés számú
országban (14–15), jól körül határolható
térségekben (fõként a Közel-Keleten és
Dél-Ázsiában) jelent állandósult bizton-
ságpolitikai problémát;

– a két legfenyegetettebb országban
(Irakban, Afganisztánban) az ottani koráb-
bi rendszerek felszámoló nemzetközi be-
avatkozás következtében váltak állandóvá
és rendszeressé a terrortámadások (s en-
nek tanulságaként napjainkban különös fi-
gyelmet kell szentelni az észak-afrikai tér-
ség rezsimváltó államaira, elsõsorban Lí-
biára);

– Irak és Afganisztán, továbbá az ide
köthetõ Pakisztán nélkül a „muszlimok” ré-
szesedése a világ terrorcselekményeinek
elkövetésében nagyjából részarányuknak
megfelelõ és a közhiedelemmel ellentét-
ben nem kiemelkedõ;

– részben ugyancsak Irak és Afganisz-
tán miatt, valamint mert az iszlámista terro-
rizmus elsõsorban helyi jellegû, a 2001
szeptembere utáni iszlámista terrorizmus
leginkább a muzulmán társadalmakat fe-
nyegeti;

– az Egyesült Államok és az Európai
Unió – az itt elkövetett stratégiai jellegû ter-
rortámadások (2001 New York, 2004 Mad-
rid, 2005 London) ellenére – az elmúlt évti-
zed során a világ csekély mértékben ter-
rorfenyegetett térségei közé tartozott.    
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