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Kenya a stabilitásának, regionális 
kontextusban nyitott politikai 
rendszerének és piacgazdaságá-

nak köszönhetően az elmúlt évtizedek-
ben a kelet-afrikai térség gazdasági és 
pénzügyi központja lett.2 Az ország az 
infrastruktúrája (vasút- és közúthálózat, 
nagy tengeri kikötők) miatt nem csupán 
a szűk értelemben vett régió, de Kelet- és 
Közép-Afrika kapujává is vált: a tengeri 
kijárattal nem rendelkező államok (mint 
Uganda, Burundi vagy Ruanda) a kül-
kereskedelmének jelentős része a parti 
országon keresztül zajlik. Sőt, rendkí-
vül elmaradott infrastruktúrája miatt az 
egyszerre hihetetlenül gazdag és szegény 
Kongói Demokratikus Köztársaság ki-
apadhatatlan nyersanyagkincseinek egy 

része is Kenyán keresztül éri el a világpi-
acot, mivel olcsóbb az arra történő szál-
lítás, mint az ország nyugati tengerpartja 
felé.

Bár a kenyai lakosság jelentős része 
továbbra is a mezőgazdaságból él, a vi-
szonylag fejlett gazdaság zöme a szol-
gáltató szektorra épül: 2016-ban az adta 
a GDP csaknem 50 százalékát.3 Ezen 
belül is kiemelt jelentőséggel bír a tele-
kommunikációs és a pénzügyi szektor, 
valamint a turizmus, amely 10 százalék 
körüli arányban járul hozzá a bruttó ha-
zai össztermékhez.4 Bár az IMF adatai 
szerint az összesített etióp GDP 2016-ban 
már meghaladta a kenyait – más adatso-
rok ezt évekkel korábbra teszik5 –, az egy 
főre jutó éves GDP-t figyelembe véve az 
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Kenyának mint a térség gazdasági és pénzügyi központjának a biztonsága kulcskérdés a tá-
gabb kelet-afrikai régió stabilitása szempontjából. A szélsőséges iszlamista csoportok és terror-
szervezetek tevékenysége az elmúlt évtizedekben többször is problémát okozott az országban, 
az utóbbi évek tendenciái azonban már riasztóak. A merényletek intenzitása és kiterjedtsége 
ugyanis azt mutatja, hogy az as-Sabáb és szervezetei megvetették a lábukat az országban, és a 
szomáli szervezettől független műveleti képességekre tettek szert.

The security of Kenya – which serves as the economic and financial centre of East Africa – is 
a key point in the general stability of its wider neighborhood. In the last decades, radical 
Islamist groups and terrorist organizations came to exist in the country. Nevertheless, their 
influence reached a critical level only after 2011 when the intensity and regional extension 
of their attacks demonstrated that al-Shabaab and its affiliates had established strong bases 
inside Kenyan territory which could act independently of the Somali branch.

* * * 
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utóbbi csaknem kétszer akkora értékkel 
dicsekedhet (1521 dollár), mint szom-
szédja (759 dollár).6

Miközben a tengerparti ország fővárosát, 
Nairobit ellepik a nemzetközi vállalatok 
felhőkarcolói, Addisz-Abeba (amely nem 
csupán a térségnek, de talán a szubszaharai 
Afrikának is a legfontosabb politikai köz-
pontja) – nem függetlenül a szoros állami 
felügyelet alatt álló gazdaságtól – jóval 
lassabban fejlődik. Ez az ellentmondás jól 
megmutatkozik a térség regionális integ-
rációiban is: míg az elsősorban politikai 
és biztonságpolitikai fókuszú szerveze-
tek – Afrikai Unió (AU), Kormányközi 
Fejlesztési Hatóság (Intergovernmental 
Authority on Development, IGAD) – köz-
pontja Etiópiában van, a gazdasági integ-
ráció – pl. a Kelet-afrikai Közösség (East 
African Community, EAC) – de facto 
székhelye és motorja Nairobi.7

A kenyai multinacionális vállalatok, 
befektetők az egész térség gazdasági 
fejlődése szempontjából meghatározó 
aktorok, már csak azért is, mivel bővülő 
nemzetközi kapcsolataik révén közvetí-
tőként működnek a helyi csoportok és a 
külföldi befektetők között, ami még több 
tőkét és vállalkozást jelent. Egy olyan 
kontinensen, ahol szinte minden a szemé-
lyes ismeretségen és bizalmon múlik, a 
kenyai üzletemberek elsődleges szerepet 
játszanak abban, hogy a térség többi álla-
mát kevésbé ismerő külföldiek bizalmát 
megnyerjék, és utat nyissanak számukra 
a helyi gazdasági szereplőkhöz.8

Azt, hogy a gazdasági súly és a vibrá-
ló környezet mit jelent politikailag, jól 
jelzi, hogy Nairobi számos nemzetközi 

szervezet székhelye is: zömében ott ta-
lálhatóak például az ENSZ azon nagy 
regionális ügynökségei – Világ Élelme-
zési Hivatal (World Food Programme, 
WFP), Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 
Világszervezet (Food and Agriculture 
Organization, FAO), az ENSZ Fejlesztési 
Programja (United Nations Development 
Programme, UNDP) –, amelyek a szo-
máliai válsággal foglalkoznak. De ott van 
például a Szomáliáért felelős EU-delegá-
ció központja is, nem pedig a politikailag 
dominánsabb Addisz-Abebában. Ennek 
oka, hogy a kenyai infrastrukturális és 
gazdasági körülmények jóval egyszerűb-
bé teszik a működésüket – a szállítástól 
kezdve a beszerzésen és a szakképzett 
munkaerőn át a pénzügyi tranzakciókig.9 
Nem véletlen, hogy a magyar külügyi 
apparátus még a legínségesebb időkben 
is – amikor mindössze két nagykövetsé-
günk maradt a szubszaharai Afrikában – 
Pretoria mellett Nairobit tartotta meg.

Mindezek tükrében egyértelmű, hogy 
Kenya stabilitása kulcsfontosságú a tá-
gabb kelet-afrikai térség szempontjából, 
amelyet olyan kiterjedt és akut válságok 
jellemeznek, mint a szomáliai, a szudáni és 
a dél-szudáni polgárháborúk vagy a befa-
gyott etióp–eritreai konfliktus. A kelet-af-
rikai ország esetleges válsága nem csupán 
újabb problémát generálna a nemzetközi 
közösség számára, de ellehetetlenítené az 
ott működő, Szomáliával és Dél-Szudán-
nal foglalkozó ügynökségek munkáját is, 
és vészesen megbillentené a regionális 
egyensúlyt, amelynek így a szinte minden 
oldalról szorongatott Etiópia maradna az 
egyetlen fontos letéteményese.
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Éppen ezért különösen riasztó, hogy 
Kenya az elmúlt évtizedekben többször 
is a különféle radikális dzsihadista cso-
portok célpontjává és toborzóterületévé 
vált. Az al-Káida már az 1990-es évek 
elején megkezdte a hálózatai kiépítését 
az országban, de az új évezredre azokat 
a sejteket sikerült jelentősen meggyen-
gíteni.10 A 2010-es években azonban a 
dzsihadisták egy újabb generációja lé-
pett színre, amely jóval összetettebb és 
nagyobb kihívás elé állította Nairobit. 
Az események eszkalációja a 2013-as 
westgate-i támadásban, illetve a 2015-ös 
garisszai mészárlásban csúcsosodott ki, 
amelyekben összesen legalább kétszáz-
tíz ember vesztette életét. A kilencvenes 
évektől eltérően, szinte heti gyakoriságú-
vá váltak a támadások, és a két nagy ak-
ció mellett végrehajtott több száz kisebb 
támadás nem csupán további áldozatokat 
szedett, de jelentősen aláásta a kenyai 
társadalom biztonságérzetét, a külföldi 
befektetők és turisták bizalmát is, illetve 
rámutatott a biztonsági szervek hiányos-
ságaira, esetenként a felkészületlenségére.

Az, hogy Kenya immunrendszere 
ennyire felkészületlen a szélsőséges 
iszlamista nézetek, illetve az azokból 
kinövő terrorszervezetek térnyerésére, 
sokként érte mind a külső, mind a bel-
ső szereplőket. Az ország nimbuszának 
hanyatlásához hozzájárult a 2007-es 
választásokkor elszabadult erőszak is, 
amely a társadalom mélyén szunnyadó 
feszültségekre is felhívta a figyelmet. 
Nem csoda tehát, hogy a 2013 és 2015 
közti időszakban az elemzők zöme meg-
lehetősen borús képet festett az ország 

jövőbeni kilátásairól.11 Tették ezt an-
nál is inkább, mert a mélyben megbúvó 
strukturális problémák kiváló táptalajt 
jelentettek a radikálisok térnyeréséhez, 
amely sok esetben inkább a tünete, sem-
mint az előidézője volt a problémáknak. 
Különösen aggasztónak tűnt, hogy a ke-
nyai elit – akárcsak a 2007-es választási 
erőszak idején – a szembenézés helyett 
sok esetben inkább bagatellizálni pró-
bálta a probléma súlyosságát.12 Bár az 
elmúlt másfél évben a terrorellenes erő-
feszítéseket részleges sikerek koronáz-
ták13 – legalábbis abból a szempontból, 
hogy nem történtek a korábbi évekéhez 
mérhető stratégiai terrortámadások –, a 
mélyebben meghúzódó kihívásokra egy-
előre nem sikerült tartós választ találni. 
Márpedig azok hosszú távon fenyegetik 
az ország stabilitását és fejlődését.

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a radi-
kálisok előretörését és az általuk jelentett 
fenyegetést, röviden megvizsgáljuk, ho-
gyan került Kenya előkelő helyre a ter-
rorizmus által fenyegetett országok listá-
ján. Ez azért is fontos, mert egyértelművé 
teszi, hogy az 1990-es évek akciói és a 
mögöttük álló műveleti képességek me-
rőben eltérnek a jelenlegi helyzettől: míg 
akkoriban a külföldi dzsihadistáké volt 
a főszerep, a 2010-es évekre a helyi cso-
portok kerültek előtérbe – annak ellené-
re, hogy ezt a kenyaiak sokáig igyekeztek 
tagadni.14 Az utóbbi években ráadásul a 
különféle szervezetek további transzfor-
máción mentek keresztül, ami sok szem-
pontból megnehezíti a velük szembeni 
ellenállást.
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A globális dzsihád
kelet-afrikai bástyája

Kenya 1963-ban nyerte el a független-
séget. A brit kormány mindent megtett 
annak érdekében, hogy az átmenet zök-
kenőmentesen folyjék le, illetve hogy 
London megtarthassa a politikai és gaz-
dasági pozícióit az országban. Ennek a 
legfontosabb eszköze a kikuju népcso-
port politikai dominanciájának a bizto-
sítása volt. Bár az ország alkotmánya és 
hivatalos politikai irányvonala alapján az 
ott élő etnikai csoportok egyenlő jogokat 
élveznek, és a hivatalokban, kormányzati 
intézményekben igyekeznek is fenntarta-
ni a kényes egyensúlyt, a kikujuk domi-
nanciát jól jelzi, hogy a függetlenné vált 
ország eddigi négy elnökéből hármat ők 
adtak.

A helyi szomáli lakosságnak a Szomá-
liával való egyesülést célzó, az ország 
keleti területein 1963 és 1967 között foly-
tatott, viszonylag rövid életű fegyveres 
mozgalmát (az ún. shifta [bandita] -hábo-
rút) leszámítva az ország békében fejlő-
dött, és távol tartotta magát a katonai jel-
legű válságoktól. A brit befolyás tovább-
ra is erős volt, de mellette – a kedvező 
körülmények kihasználásával – jelentős 
indiai, olasz, majd amerikai és kínai ko-
lónia is kialakult Kenyában.

Az ország 1980 decemberében szem-
besült először a modern terrorizmus je-
lenségével, amikor – valószínűsíthetően – a 
Palesztin Felszabadítási Szervezethez 
(PFSZ) köthető csoport az Izraellel fenn-
tartott kiváló kapcsolatok miatt bomba-
támadást hajtott végre a nairobi Norfolk 

Hotelben, amelyben húsz ember vesztette 
életét.15

Ez azonban még elszigetelt incidens 
maradt. A minőségi változásra a kilenc-
venes évek elején került sor, amikor a 
Szudánba költöző Oszáma bin Ládent 
érdekelni kezdték a régióban rejlő lehe-
tőségek.16 Ahogy az már szóba került, az 
al-Káida a kilencvenes évek elején kezd-
te meg a kelet-afrikai sejtjei kiépítését. 
Szomáliában nem tudott érdemi ered-
ményeket felmutatni, a kenyai viszonyok 
között viszont jól boldogult. A szervezet 
tevékenysége a 1998. augusztus 7-i me-
rényletben csúcsosodott ki. A nairobi 
amerikai nagykövetség elleni autóbom-
bás merényletben több mint kétszázan 
vesztették életüket és ötezren sebesültek 
meg – döntő többségben kenyai állam-
polgárok. A merénylettel egy időben Dár 
asz-Szalámban is megtámadták az ame-
rikai nagykövetség épületét, de ott az ál-
dozatok száma jóval kevesebb volt (tizen-
három halott és hetven sebesült).17

A következő támadássorozatot négy 
évvel később, 2002. november 28-án, 
Mombasában hajtották végre, amikor 
az izraeli turisták által kedvelt Paradise 
Hotelbe belerohant egy robbanószerrel 
megpakolt dzsip. A merényletben tizen-
három helyi és három izraeli állampolgár 
vesztette életét. Ezzel egy időben a Moi 
nemzetközi repülőtér kerítésétől váll-
ról indítható Sztrela–2 (SA–7) rakétákat 
lőttek ki az Arkia légitársaság járatára, 
amelyen közel háromszáz ember tartózko-
dott. A rakéták az elavult infrafejük miatt 
nem találták el a repülőgépet.18
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2003-ban a kenyai biztonsági szolgála-
toknak – aktív külső segítséggel – sike-
rült megakadályozniuk egy újabb nagy-
szabású merényletet. A tervek szerint a 
célpont ismét az amerikai nagykövetség 
épülete lett volna, amelyet egyszerre ért 
volna támadás a földről (megint egy au-
tóba rejtett robbanóanyag formájában) és 
a levegőből (egy, a nairobi Wilson repülő-
térről felszálló kisebb, robbanóanyaggal 
megtöltött gép repült volna bele az épü-
letbe).19

Nincs tudomásunk arról, hogy az al-
Káida a 2003-as kudarc után újabb stra-
tégiai szintű akciót tervezett volna Ke-
nyában. Ennek részben a hatékonyabb tit-
kosszolgálati fellépés az oka, amely már 
a 2003-as akciónál is megmutatkozott. 
Ennél azonban jóval nagyobb súllyal 
esett a latba, hogy a szomáliai iszlamista 
csoportok felemelkedésével az al-Káida 
kelet-afrikai csoportjai is kedvezőbb te-
repnek találták az Afrika szarván fekvő 
országot a műveleteik megvalósításához 
és a hálózatuk megerősítéséhez. Ezt jól 
jelzi, hogy a támadások két fő szervező-
jét, Szaláh Ali Szaláh Nabhánt20 és Fazul 
Abdullah Mohammedet21 is Szomáliában 
ölték meg a következő években. Bár az 
al-Káida nem számolta fel a kenyai bázi-
sait, azokat már inkább a felkészülésre, 
a pénzügyi mozgások lebonyolítására és 
pihenésre, újjászerveződésre használta 
fel, illetve a külföldi harcosok toborzásá-
ra és Szomáliába utaztatására.22

Az al-Káida által végrehajtott akciók 
közös jellemzője, hogy a támadásokat 
alapvetően külföldről szervezték meg és 
mozgatták, a fő szervezők és kivitelezők 

is nagyrészt külföldiek voltak (egyipto-
miak, Comore-szigetekiek, szaúdi hátte-
rű brit állampolgárok). A merényleteket 
komoly felkészülés előzte meg – például 
az amerikai nagykövetség nairobi épüle-
tét lehetséges célpontként már 1995-től 
figyelni kezdték. Fontos szempont volt, 
hogy olyan, nagyszámú áldozattal járó, 
stratégiai terrortámadást sikerüljön elkö-
vetni, amely eléri a nemzetközi média in-
gerküszöbét. Bár a támadásokban zömé-
ben helyi állampolgárok vesztették életü-
ket, a célpontok illeszkedtek a bin ladeni 
narratívába: az ,,elnyomó” és ,,imperia-
lista kereszteseket”t vagy ,,ügynökeiket” 
képviselték (amerikai nagykövetségek, 
izraeli turisták), és jól illettek az al-Káida 
propagandájának globális kontextusába 
is. Így a támadások valójában alig rezo-
náltak a helyi sajátosságokra, a toborzás 
szűk körben folyt, és nem tervezték szé-
lesebb hálózatok kiépítését, mert az nö-
velte volna a lebukás veszélyét.

Ezek tehát a klasszikus értelemben vett 
terrortámadások voltak, amelyek eseté-
ben nem merült fel az a probléma, mint az 
as-Sabáb vagy a Boko Haram kapcsán: az 
utóbbi szervezetek ugyanis – terroriszti-
kus módszereik ellenére – sokkal inkább 
felkelőcsoportok, semmint terroristák.23 
Ugyanakkor ez az al-Káidával szembeni 
fellépést is egyszerűbbé tette: mivel helyi 
beágyazottságuk, politikai támogatottsá-
guk korlátozott volt, a visszaszorításuk 
elsősorban a biztonsági szolgálatok fel-
adatkörébe tartozott.

A 2010-es évek akciói és az as-Sabáb 
felemelkedése azért hozott alapvető vál-
tozást, mert a szervezet teljesen más logika 
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alapján működött, mint az al-Káida – 
nem véletlen, hogy egyes információk 
szerint a korábbi al-Káida tagok likvidá-
lását állítólag maga az as-Sabáb segítette 
elő, mivel azok ideológiája és céljai nem 
harmonizáltak a csoportéval.24

Bár az as-Sabáb és a belőle kinövő re-
gionális hálózat a mai napig az al-Káida 
egyik legfontosabb és talán legerősebb 
fíliája, és mind a születésénél, mind a 
későbbi tevékenységénél jelen voltak a 
külföldi harcosok, a csoport alapvető-
en az Afrika szarván kialakult viszo-
nyok torzszülöttje. A szervezet vezetői, 
illetve súrájának tagjai közül többen is 
jártak ugyan külföldön (például Afga-
nisztánban), de mindvégig megmaradtak 
a szomáli – vagy legfeljebb a kelet-afri-
kai – perspektíva mellett. Akármi is állt 
a szervezetek hivatalos ideológiai nyi-
latkozataiban, rugalmasságukat és túl-
élőképességüket az adta, hogy a lokális 
problémákra adott válaszaikkal – ame-
lyek esetenként szöges ellentétben álltak 
a propagandájukkal – széles társadalmi 
csoportokat voltak képesek megnyerni 
az ügyüknek.

Az etnikai és a klánellentétek kiak-
názása, a gazdaságilag és társadalmi-
lag marginalizált rétegeknek a hatalom 
vagy pusztán a többség elleni felbujtása 
anyagi és humán forrásokat, valamint 
politikai támogatást jelentett a szerveze-
tek számára. Mindezt segítette az a ke-
let-afrikai muszlim közösségeken belül 
megfigyelhető folyamat, hogy az Arab-
öböl államai komoly összegekkel segí-
tették a radikálisabb vahhábita-szalafita 
nézeteknek a különféle mérsékeltebb 

szúfi irányzatokkal szembeni térnye-
rését.25 Bár a szalafiták és az erőszakos 
dzsihadisták között nem lehet egyenlő-
ségjelet tenni, sőt a két csoport sok eset-
ben – ahogyan Szomáliában is – szemben 
áll egymással, a Nyugat-, keresztény- és 
demokráciaellenes nézetek térnyerése 
megkönnyítette a radikálisok toborzóte-
vékenységét is.

Ehhez járult még hozzá a shiftaháború 
történeti öröksége: bár az ország gyéren 
lakott, marginalizált keleti területein 
folyó küzdelem alig éreztette a hatását 
Kenya többi részén, és a küzdelem 1967-
ben hivatalosan lezárult, az öröksége 
tovább élt mind a köztudatban, mind a 
kisebb fegyveres mozgalmakban. A fel-
kelőkkel szembeni olyan brutális kenyai 
fellépésnek az emléke, mint az 1984-as 
wagallai mészárlás, amelyben százak, 
ha nem ezrek vesztették életüket, vala-
mint az autonómiaigény ma is erős az 
Északkeleti Tartományban élő szomálik 
és más muszlim népek között.26 Mindez 
azt jelenti, hogy az ott működő radiká-
lis csoportok ezekre építve is toborozzák 
harcosaikat. Ezt a szálat azért sem sza-
bad alábecsülnünk, mert sok szomáli és 
kenyai szomáli szemében az as-Sabáb a 
szomáli nemzeti identitás és az iszlám 
legfontosabb védelmezője a ,,keresztény” 
Etiópiával és Kenyával szemben,27 és az 
ezt valló fiatalok nem ideológiai, hanem 
nacionalista-vallási indíttatásból csatla-
koznak a szervezethez.28

Mindezen tényezők miatt a kenyai 
muszlimoknak a helyi dzsihadista 
mozgalmakba való belesodródása már 
az 1990-es években megkezdődött: az 
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al-Ittihád al-Iszlámijja (AIAI) nevű szo-
máliai szélsőséges szervezet már akkor 
toborzott kenyai szomálikat a soraiba.29 
Az AIAI azonban egyrészt hamar vere-
séget szenvedett az ellene vonuló etióp 
intervenciós erőktől, másrészt akkor még 
képtelen volt szélesebb társadalmi támo-
gatásra szert tenni a szomáli közösség-
ben. A vezetői által szerzett tapasztalatok 
és kapcsolatok tíz évvel később mégis 
sorsdöntőnek bizonyultak az as-Sabáb 
megteremtésénél.30

Az as-Sabáb és szövetségesei 
Kenyában

Mindazokat a lappangó feszültségeket, 
amelyeket az al-Káida nem volt képes ki-
aknázni Kelet-Afrikában, az as-Sabáb si-
keresen fordította a maga hasznára. 2006 
májusában végrehajtották Kenyában az 
első vallási indíttatású terrortámadást, 
amely egyértelműen helyi gyökerekkel 
bírt: a Hope FM nevű keresztény rádió 
nairobi stúdióját érte a bombatámadás, 
amelyben egy biztonsági őr az életét 
vesztette.31 A merényletben akkor még 
nem merült fel külföldi támogatás gya-
núja – ez az állapot azonban hamar meg-
változott. Az as-Sabáb első hálózatai – az 
AIAI és az al-Káida korábbi ottani kap-
csolataira is építve – legkésőbb 2009-re 
megjelentek Kenyában. Az országot ak-
kor még azok is elsősorban toborzásra, 
pihentetésre, pénzügyi források felkuta-
tására, illetve a külföldi harcosok Szo-
máliába juttatására használták fel.32

2009 és 2011 között több olyan támadás 
is történt Kenyában, amelyet a kormány-
zat az as-Sabábhoz kötött. Azok rész-
ben a biztonsági erők ellen végrehajtott 
merényletek, részben túszejtések voltak. 
2011 márciusában egy improvizált rob-
banóeszköz (IED) négy rendőrrel végzett 
az Északkeleti Tartományban, júliusban 
pedig Mandera körzetében egy másik 
IED-támadásban egy rendőr meghalt, 
négy másik pedig súlyosan megsebesült. 
Később, egy újabb incidensben egy tar-
talékos rendőrrel végeztek a merénylők.33

A túszejtések már két évvel korábban 
elkezdődtek. 2009-ben egy segélyszerve-
zet három munkatársát rabolták el, míg 
2010-ben két olasz apácát. 2011 szeptem-
berében egy Lamuhoz közeli turistapara-
dicsomot, Kiwayu Safari Village-et ért 
támadás. A brit Tebbutt házaspár elrablá-
sánál az elkövetők nem sokat válogattak a 
módszerekben: az ellenálló férjet a hely-
színen agyonlőtték, a feleségét pedig ma-
gukkal hurcolták.34 Néhány héttel később 
a közeli Manda Bay-nél ismét lecsaptak 
a szomáli emberrablók: magukkal hur-
colták otthonából a 66 éves, kerekesszék-
hez kötött, keringési problémákban és 
rákban szenvedő Marie Dedieu-t, aki – a 
megfelelő gyógyszerek és ellátás hiányá-
ban – tizennyolc nappal később belehalt 
a fogságba.35 Október 15-én pedig – egy 
nappal a kenyai haderő szomáliai invázi-
ójának megkezdése előtt – a dadabi me-
nekülttáborból rabolták el fegyveresek az 
Orvosok Határok Nélkül (Médecins sans 
Frontières, MSF) két munkatársát.36

Mint említettem, az akciókat Nairobi az 
as-Sabáb számlájára írta, s hangsúlyozta, 
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hogy azokat Szomáliából szervezeték 
meg és hajtották végre. Ezzel a narratí-
vával Kenya elhárította azokat az észre-
vételeket, amelyek szerint a támadások 
mögött hazai jelenségek és elkövetők 
állnának, ugyanakkor a kenyai bevonu-
lásához is indokot kívánt szolgáltatni: 
az akciókkal ugyanis azt igyekezett bi-
zonyítani, hogy az as-Sabáb ellen Szo-
máliában folytatott küzdelem elenged-
hetetlen Kenya biztonsága szempontjából. 
A körülmények és a diplomáciai források 
azonban arról tanúskodtak, hogy az or-
szág akkor már legalább két éve készült 
az invázióra.37

Akárhogy is történt, 2011 után a ke-
nyai biztonsági erők belföldön is fokoz-
ták az al-Sabáb elleni küzdelmet. Ez 
azonban a radikálisok kiszűrése helyett 
sok esetben a teljes muszlim és/vagy 
szomáli közösség elleni támadásban öl-
tött testet. A keresztények és a muszli-
mok közti ellentét tüzelése mellett – nem 
függetlenül az utóbbiak külföldi támo-
gatásától – a mérsékelt és a radikális 
muszlimok ellentéte is fokozódott, ami a 
különféle irányzatokhoz tartozó mecse-
tek elleni támadásokban, illetve egyes 
imámok meggyilkolásában csúcsosodott 
ki.38 2012-től megszaporodtak a kisebb 
volumenű terrortámadások is, amelyek 
az Északkeleti Tartomány után elérték 
Nairobit és a tengerparti muszlim te-
rületeket is. Egyes számítások szerint 
2011–2012 során összesen tizenhét ter-
rortámadást hajtottak végre, amelyekben 
összesen mintegy ötven ember vesztette 
életét, és több mint kétszázan sebsül-
tek meg. Az akciókból négy-négy jutott 

Mombasára és a fővárosra, illetve kilenc 
az északkeleti területekre. A legvéresebb 
akció 2012. július 1-jén történt, amikor 
Garissában két keresztény templomot ért 
gránáttámadás. A merényletben tizen-
heten haltak meg, és mintegy ötvenen 
sebesültek meg.39 Az, hogy az akciókat 
gyakran szomálik lakta negyedekben, 
városrészekben követték el, arra utalt, 
hogy a merényletek mögött szektariánus 
okok is meghúzódtak.40

A támadások a következő év során is 
folytatódtak, ám 2013 őszén az as-Sabáb 
emelte a tétet: olyan akciót hajtott végre, 
amely az egész világ figyelmét felkeltet-
te.41 Szeptember 21-én a szervezet fegy-
veresei megtámadták Nairobi legexklu-
zívabb bevásárlóközpontját, a Westgate 
Mallt. A kézigránátokkal és gépkarabé-
lyokkal felszerelt terroristák kezdetben 
válogatás nélkül tüzeltek a vásárlókra, 
majd igyekeztek elkülöníteni egymástól 
a muszlimokat és a keresztényeket, s az 
előbbiek többségét szabadon engedték.

A kenyai biztonsági erők reakciója 
rávilágított az egyes szervezetek közti 
ellentétekre, a koordináció szinte teljes 
hiányára és a hasonló helyzetekre való 
felkészületlenségre. A hadsereg és a 
rendőrség különleges alakulata (az ún. 
RECCE Unit) szinte egy időben hatolt be 
az épületbe, de anélkül, hogy megfelelő-
en egyeztették volna a taktikájukat. En-
nek az lett a vége, hogy a hadsereg tagjai 
tévedésből lelőtték a RECCE egyik veze-
tőjét, majd a parancsnokok mindkét kon-
tingenst kivonták az épületből. A terror-
ellenes művelet koordinálásához Nairobi 
végül brit, amerikai és izraeli szakértők 
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segítségét is igénybe vette, de az állító-
lagosan felajánlott közvetlen segítséget 
– értsd: külföldi kommandósok beveté-
sét – elutasította.42 Más források szerint 
az izraeli különleges erők részt vettek az 
épület visszafoglalásában.43

Akárhogy is, a nyilvánvaló politikai 
és intézményközi kakaskodás a támadók 
malmára hajtotta a vizet. Az as-Sabáb 
tagjai végül 80 órán keresztül tartották 
megszállva az épületet, míg végül likvi-
dálták őket – bár egyes szakértők még azt 
is megkérdőjelezték, hogy a terroristákat 
valóban megölték, nem pedig elmenekül-
tek.44 Ez a hosszú idő lehetőséget adott 
nekik, hogy számos, az épületben rekedt, 
bujkáló civilt felkutassanak és kivégez-
zenek. A hivatalos adatok szerint a négy 
támadón kívül hatvanheten vesztették 
életüket az akcióban, köztük másfél tu-
catnyi külföldi. Az áldozatok között volt 
a kenyai elnök, Uhuru Kenyatta egyik 
unokaöccse és annak menyasszonya is.45

A támadást követő bizonytalanság-
ban olyan híresztelések is keringtek, 
hogy a tisztázatlan körülmények kö-
zött összeomló parkoló romjai alatt 
tucatnyi holttest fekszik. Ennek alap-
ját az adta, hogy a hozzátartozók ál-
tal bejelentett eltűntek és a hivatalos 
áldozatok száma között közel 30 fő 
volt az eltérés.46 A hivatalos kommuni-
kációban a támadás körülményeivel 
kapcsolatosan megjelent ködösítések 
és csúsztatások gerjesztette bizal-
matlanság tág teret adott a spekulá-
cióknak. A biztonsági erőkbe vetett bi-
zalmat tovább erodálta, hogy kiderült, a 
bevásárlóközpontot megtisztító katonák 

több boltot is kifosztottak.47 Az as-Sabáb 
hivatalos közleményben vállalta magára 
az akciót, és felszólította Kenyát, hogy ha 
békét akar, vonja ki a csapatait az Afri-
kai Unió szomáliai missziójából (African 
Union Mission in Somalia, AMISOM).48

A merényletek a westgate-i incidens 
után is folytatódtak: gránáttámadások, 
IED-robbantások és kézifegyverekkel 
végrehajtott akciók tucatjai követték 
egymást. Az elkövetés módja széles ská-
lát ölelt fel: a néhány áldozatot követelő, 
kevésbé szervezett támadásoktól a tu-
catnyi halottal járó merényletekig. 2014 
márciusában az as-Sabáb ideológiai ve-
zetője, Fuád Halaf Sangole bejelentette, 
hogy a háborújukat immár kiterjesztet-
ték Kenya területére is.49 Három hónap-
pal később, júniusban a Lamuhoz közeli 
Mkepetoniban és környékén fegyveresek 
egy kétnapos akció során szisztematiku-
san támadtak meg kormányzati épülete-
ket, éttermeket, üzleteket, s közel hatvan 
embernek oltották ki az életét. Ez volt 
az első eset, hogy a kenyai kormányzat 
– szakítva az addigi politikájával – nem 
a szomáliai as-Sabáb szálat emlegette, 
hanem kijelentette, hogy helyi, etnikai fe-
szültségeken alapuló összecsapás történt.50

A valóság ennél valószínűleg össze-
tettebb és riasztóbb volt, a szemtanúk 
ugyanis arról számoltak be, hogy a tá-
madók az as-Sabáb fekete zászlaja alatt 
vonultak. A mkepetoni támadásnak egy-
értelműen volt etnikai színezete, mert a 
lemészároltak zöme a néhány évtizeddel 
korábban oda betelepített kikujuk közé 
tartozott, az elkövetők pedig a luók kö-
zül kerültek ki. De az igazán riasztó az 
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volt ebben, hogy az as-Sabáb – az ideo-
lógia máza alatt – kiaknázta ezt az etni-
kai feszültséget, és képes volt azt a saját 
előnyére fordítani. Nem véletlen, hogy az 
as-Sabáb egyik parancsnoka a rádióüze-
netében arról elmélkedett, mekkora áldás 
Kenya etnikai megosztottsága a csoport 
számára.51

A mkepetoni támadással párhuzamo-
san a szervezet több száz harcost küldött 
át a határ közelében fekvő Boni-erdőség-
be. Ez azt jelentette, hogy az as-Sabáb 
megkezdte/folytatta az önálló kenyai 
műveleti képességei kialakítását, s ezzel 
a szervezet már nem csupán a terrorakci-
ók végrehajtására volt alkalmas, de foko-
zatosan igyekezett kiépíteni egy területi 
alapon szerveződő felkelőmozgalmat is. 
Ez jól illeszkedett az akkori emírje, Abu 
Zubejr Godáne szélesebb stratégiájába, 
amelynek keretében a parancsnok a re-
gionális terjeszkedés elősegítésére Jajs 
Ajman néven külön csoportot hozott lét-
re. A lépés célja az volt, hogy a kenyai 
csoportok műveleti képessége kevésbé 
függjön a szomáliai központtól, s így nö-
velje a túlélőképességüket és a rugalmas-
ságukat.52

2015. április 2-án csak a westgate-i 
akcióval összevethető újabb sokk érte 
Kenyát, amikor is az Északkeleti Tarto-
mányban fekvő Garissa egyetemét érte 
támadás. Az akció azért is bírt kiemelt 
jelentőséggel, mert az elkövetők és az 
akció előkészítői (egy tanzániai kivételé-
vel) kenyai állampolgárok voltak – igaz, 
szomáli háttérrel.53 Különösen sokkoló-
an hatott, hogy kiderült, az egyik tettes 
Mandera megye egyik vezetőjének a fia 

volt.54 Az akcióban száznegyvenkét diák, 
három katona, három rendőr és négy tá-
madó vesztette életét.

Garissa egyszerre mutatta meg a ke-
nyai biztonsági erők struktúrájában 
végbement változást és annak hiányos-
ságait: az egyetem ugyanis egy katonai 
bázis közelében feküdt, de a westgate-i 
tapasztalatok miatt a védelmi erők (Ke-
nya Defence Forces, KDF) vezetésének 
megtiltották, hogy túszejtő akciókban 
szerepet vállaljanak, így a katonák fel-
adata a helyszín biztosítására és az el-
érhető civilek biztonságba helyezésé-
re korlátozódott. A konkrét túszmentés 
és a terroristák likvidálása a rendőrség 
RECCE-egységének lett volna a feladata. 
A 330 kilométeres utat az egység Nairo-
biból légi úton tette volna meg, csakhogy 
az erre kijelölt repülőgép nem volt elérhe-
tő: mint kiderült, üzletembereket és a Ke-
nyai Rendőrség Légi Egysége parancs-
nokának a lányát szállította Mombasába 
,,üzleti célból” – a rossz nyelvek szerint 
egyszerű bevásárló körútra.55 A késleke-
dés miatt – akárcsak Westgate-ben – ér-
tékes órák vesztek el, és a túszdrámának 
csak sötétedés utánra lett vége.

Garissa után

A garissai mészárlás ismét megmutatta, 
hogy a kenyai biztonsági erőknek ko-
moly erőfeszítéseket kell tenniük a ter-
rorelhárító és túszejtő képességeik fej-
lesztése érdekében. Ez a folyamat már 
Westgate után elkezdődött: többek között 
Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült 
Államok és Izrael is fokozta a kiképzés, 
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hírszerzés és felderítés területén a Nai-
robinak addig nyújtott támogatást. 
A kenyai vezetés is – legalább részben – 
félretette a büszkeségét, és elfogadta a 
felajánlott segítséget.56 2015 áprilisában 
Kenya (Etiópiával közösen) az IGAD-tól 
is segítséget kért, hogy annak szakértői 
elemzést készítsenek az as-Sabáb jelen-
tette regionális fenyegetés mértékéről és 
természetéről.57

2016 nyaráig semmilyen érdemi válto-
zás nem látszott. A Szomáliába történt 
kenyai bevonulás óta eltelt 60 hónap-
ban, azaz 2011 októbere és 2016 júliusa 
között kilencszer annyi támadás történt, 
mint 2008 szeptembere és 2011 szeptem-
bere között, az áldozatok száma pedig 
csaknem szintén a kilencszeresére nőtt. 
Ez a Global Terrorism Database adatai 
alapján számszerűsítve 340 merényletet, 
986 halottat és 1520 sebesültet jelentett. 
Mindez erősen megkérdőjelezte azt a 
narratívát, amely szerint a KDF-nek Ke-
nya nagyobb biztonsága érdekében kel-
lett bevonulnia a szomszédos országba.58

Az alaposabb elemzések azonban ki-
mutatták, hogy 2015 közepétől jelentő-
sen csökkent a sikeres terrortámadások 
száma,59 azaz az együttes erőfeszítések 
éreztetni kezdték a hatásukat. A kenyai 
biztonsági szervek reakcióideje és fel-
szerelése egyértelműen fejlődött, nőtt a 
koordináció és a felderítés hatékonysá-
ga.60 A 2016-ban megjelent terrorellenes 
stratégia nagy jelentősége az volt, hogy 
szakítást jelentett az erőközpontú megkö-
zelítéssel, és jóval holisztikusabb módon 
igyekezett gátat szabni a terrorizmusnak: 
nagy hangsúly került a megelőzésre, a 

felderítésre, a lakosság megfelelő fel-
készítésére, illetve az egyes társadalmi 
csoportokkal való szorosabb együttmű-
ködésre.61

A sikertelen merényletek számának nö-
vekedése azonban távolról sem jelentette 
azt, hogy az as-Sabáb okozta fenyegetés 
megszűnt volna, csupán azt, hogy átala-
kult – talán a korábbinál is riasztóbb for-
mában. A nagyformátumú, stratégiai ter-
rortámadások és kézigránátos merényle-
tek korszakát ugyanis felváltotta egy el-
húzódó gerillaháború, amelyet a szélső-
séges szervezet csoportjai már kenyai bá-
zisokról folytattak – vagyis az as-Sabáb 
területi alapú háborúba kezdett Kelet-Af-
rika vezető gazdaságában. A Boni-erdő-
ségben, illetve az Északkeleti Tartomány 
más területein létrehozott támaszpontok-
ról62 a radikálisok egyre szervezettebb 
támadásokat hajtottak végre a térségben. 
2016 végétől szisztematikusan támadni 
kezdték a kommunikációs vonalakat, és 
több mobiltelefon-átjátszótornyot is meg-
semmisítettek a területen.63 Rendszeres 
merényletek érték a rendőri őrjáratokat 
és a KDF csoportjait is. Mindezek miatt 
2016 októberében Mandera körzetében 
12 órás kijárási tilalmat rendeltek el, s 
azt decemberben újabb három hónappal 
meghosszabbították.64

A támadások 2017 első hónapjaiban is 
folytatódtak.65 Az intenzitásukat jól mu-
tatta, hogy május közepe és június köze-
pe között 34 fő, köztük húsz rendőr vesz-
tette életét a különféle akciókban.66 Ez 
pedig nem csupán eléri, de meg is haladja 
a 2012–2015-ös időszak havi átlagát. Az 
a tény, hogy ezeket már kenyai területen 
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szerveződő, a szomáliai szervezettől 
nagyrészt függetlenül működő csoportok 
hajtották/hajtják végre, kis területre kon-
centrálva, különösen aggasztó.67

Összefoglalás helyett:
a távlati kihívások

A kenyai as-Sabáb-csoportok támadása-
inak a terrorisztikus akciók felől a geril-
la-hadviselés felé történt eltolódása egy 
elsőre nem szembetűnő, de súlyos prob-
lémára hívja fel a figyelmet: nevezetesen, 
hogy a csoportok jelentős társadalmi tá-
mogatással rendelkeznek, legalábbis az 
északkeleti területeken. Az as-Sabáb ott 
ugyanazokat a lehetőségeket aknázta ki, 
mint az anyaországban, Szomáliában: az 
etnikai, társadalmi és gazdasági feszült-
ségeket.

A mkepetoni támadásnál már látható 
volt, hogy az etnikai kártya rendszeresen 
előkerül az akciók során. Bár az elmúlt 
években – különösen a 2010-es alkot-
mányreform után – Nairobi igyekszik 
nagyobb mozgásteret adni a helyi önkor-
mányzatoknak, ez – paradox módon – 
nem mindig segíti a megbékélést. Sőt, sok 
esetben csupán annyit ér el, hogy az egyes 
etnikai csoportok, törzsek, klánok közti 
ellentétek beépülnek a helyi közigazgatási 
rendszerbe: most nem a fővárosból kikül-
dött kikujuk vagy kalendzsik irányítják a 
helyi galla és szomáli csoportokat, hanem 
az azokon belüli domináns klánok szerzik 
meg a politikai hatalmat és az azzal járó 
anyagi forrásokat.68 A marginalizált cso-
portok pedig előszeretettel fordulnak se-
gítségért bárkihez – így az as-Sabábhoz is.

Nem segíti a terror- és felkelőellenes 
műveletek kibontakozását a kenyai biz-
tonsági erők brutalitása sem. A muszli-
mok továbbra is napi rendszerességgel 
szembesülnek azzal, hogy másodlagos 
állampolgárok az országban. 2014 végén 
nagy port kavart az Al Jazeera riport-
ja, amelyben a hírügynökség – állítólag 
kenyai tisztekkel készített interjúk alap-
ján – azt állította, hogy csak az elmúlt 
években ötszáz radikális vagy annak 
bélyegzett muszlimmal végeztek a biz-
tonsági erők a fedett akcióik során, azaz 
bírósági felhatalmazás nélkül.69 A kenyai 
imámok szervezete szerint 2012 és 2016 
között nyolcvanegy dokumentált esetben 
tűntek el muszlimok a parti régióban, 
akik nem az as-Sabábhoz csatlakoztak, 
hanem vélhetőleg a biztonsági erők ölték 
meg vagy börtönözték be őket.70 A leg-
hírhedtebb fellépés a muszlim közösség 
ellen a 2014. áprilisi Usulama Watch 
nevű művelet volt, amelynek keretében 
– hivatalosan az illegális bevándorlás 
felszámolása céljából – négyezer embert, 
zömében szomálikat tartóztattak le. Az 
elfogottakat hetekig tartották elzárva egy 
stadionban, majd a többséget hazaenged-
ték. Az akcióban számos olyan szomálit 
is elfogtak, akik kenyai állampolgárok 
voltak, így a művelet tovább mélyítette 
az országon belüli etnikai ellentéteket.71

Mindez nem csupán a jogvédő szer-
vezetek tiltakozása miatt fontos. A ha-
sonló fellépés tovább növeli a többségi 
keresztény társadalom és a kisebbsé-
gi – nem csak szomáli – muszlimok 
közti szakadékot, amit aztán az as-
Sabáb remekül kiaknáz. A szervezet 
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ideológiájában fontos szerepet játszik a 
huntingtoni ,,civilizációk összecsapásá-
nak” inverze, amely szerint a keresztény 
világ meg akarja semmisíteni az iszlá-
mot.72 Így – bár ez a külvilág számára 
jórészt láthatatlan – a szervezet toborzó-
akcióiban az iszlám védelme fontos vo-
nulatot képvisel. Elgondolkodtató, hogy 
Anneli Bothának az aktív és a volt kenyai 
as-Sabáb-tagok közt készített felméré-
se során az interjúalanyok szinte kivétel 
nélkül azt válaszolták, hogy másodrendű 
állampolgárként kezelik őket a hazájuk-
ban. Arra a kérdésre pedig, hogy mi volt 
a domináns indok, amiért a szervezethez 
csatlakoztak, 65 százalékuk (!) azt vá-
laszolta, hogy a biztonsági erők folya-
matos inzultusai.73 A szerző egy másik 
tanulmányából az derül ki, hogy a Szo-
máliában megkérdezett dzsihadisták 98 
százaléka szerint az iszlám támadás alatt 
áll Afrika szarván, és ez fontos motiváló 
erőnek bizonyult a csatlakozásukban.74 
Mindez jól mutatja az éveken, évtizede-
ken keresztül alkalmazott, a diszkrimi-
natív erőszakon alapuló kenyai stratégia 
kontraproduktivitását.

Nem szabad megfeledkeznünk a gaz-
dasági okokról sem. A kenyai nyomor-
negyedek fiataljai kimeríthetetlen után-
pótlási lehetőséget biztosítanak a szer-
vezetek számára, amelyek néhány száz 
dollárért és egy mobiltelefonért cserébe 
fiatalok százait képesek megnyerni a 
dzsihád számára.75 E kilátások nélküli 
tömegeknek az as-Sabáb egyszerű kitö-
rési lehetőség; egy karrier, amely identi-
tást, egzisztenciát, önbecsülést, hatalmat, 
pénzt és sok esetben családot jelent a fiatal 

harcosok számára. Mindezek ára csak 
jóval később válik nyilvánvalóvá a csat-
lakozók előtt.

Végül, de nem utolsósorban utalnom 
kell a kenyai társadalom és gazdaság 
egyik legnagyobb rákfenéjére, a kor-
rupcióra. A Transparency International 
2016-os indexén a 176 vizsgált országból 
Kenya a 145. lett.76 A korrupció átszövi 
a társadalom teljes szövetét, és ennek 
súlyos következményei vannak a bizton-
sági szektorra nézve is. Amikor a jelen 
tanulmány szerzője a kelet-afrikai kuta-
tóútjai során feltette azt a kérdést, hogy 
miért képes Etiópia gátat szabni az as-
Sabáb térnyerésének, és a látszólag ha-
sonló helyzetben levő Kenya miért nem, 
a válaszban mindig szerepelt a korrupció 
szó. Ahogy az egyik, évtizedek óta a tér-
ségben szolgáló diplomata röviden össze-
foglalta: ,,Van az a pénz, amelyért el lehet 
juttatni egy bombával megrakott autót 
Mogadishuból Nairobiba. Annyi viszont 
nincs, amennyiért ezt a Mogadishu–Ad-
disz-Abeba viszonylatban meg lehetne 
tenni.”77

Ezen a ponton tehát összekapcsolódni 
látszik a gyenge államiság és a radikális 
csoportok problémája. A kenyai állam 
sok esetben helytelen eszközökkel küz-
dött a szélsőségesek ellen, a legegysze-
rűbb utat, az erőszakot választva. Annál 
is inkább, mert ez jóval kevesebbe került, 
mint megoldást találni olyan strukturális 
kihívásokra, mint a társadalmi egyenlőt-
lenségek, az etnikai feszültségek, a kor-
rupció vagy a vallási ellentétek és előí-
téletek.
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2017-re azonban, bár a terrorakciók 
száma csökkent, az as-Sabáb kenyai 
szárnyának sikerült megvetnie a lábát 
az Északkeleti Tartományban, báziso-
kat létrehoznia a Boni-erdőségben, és 
felépítenie egy egyelőre lassú izzású, de 
elhúzódó gerillaháborút, amely belülről 
gyengíti Kenyát. Ezzel az as-Sabáb tü-
netből egyre inkább erősítőjévé és elő-
idézőjévé vált Kenya gyenge államisá-
gának. A 2017-es Fragile States Indexen 
az ország a 178 vizsgált entitás közül a 
22. helyet szerezte meg, ami – tekintet-
tel arra, hogy a magasabb pontszám na-
gyobb állami gyengeséget mutat – meg-
lehetősen rossz eredmény.78 Bár e muta-
tóval kapcsolatban számos jogos kritika 
fogalmazható meg, és Kenya még remél-
hetőleg messze van az összeomlástól, a 
tendencia és az arány elgondolkodtató. 
A nairobi vezetésnek komolyan kell ven-
nie azokat a kihívásokat, amelyek hoz-
zájárulnak az állam gyengeségéhez, és 
érdemi lépéseket kell tennie azok struk-
turális okainak a felszámolására. Ennek 
hiányában a különféle problémák, mint 
például az as-Sabáb jelenléte, továbbra is 
fenn fognak maradni, és már középtávon 
is aláaknázhatják az ország stabilitását.
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