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Az olasz társadalom számára egyre inkább az a kérdés, hogy mikor éri terrortá-
madás az országot. Az Iszlám Állam nevében több alkalommal is megfenyegették 
Rómát, de a BokoHaram szintén küldött már megfélemlítésnek szánt üzenetet. Az 
olasz fővárosban eddig nem tapasztalt biztonsági intézkedéseket vezettek be, az 
itáliai kormány pedig a líbiai helyzet mielőbbi rendezésére törekszik. Közben nap 
mint nap tömegek indulnak hajóval Olaszország felé Líbiából, a migrációs nyomást 
és a terrorfenyegetettséget is növelve.

Támadásra szólíT fel az IsIs és a BokoHaram

Az Iszlám Állam (ISIS) fekete zászlaja lobog a római Colosseumon a líbiai 
dzsihadistákhoz köthető Twitter-oldalra 2015. február 22-én posztolt képen. 
A kísérőszöveg így szól: „Kezünkkel a ravaszon közeledünk Róma felé”. Egy 

másik képen a líbiai Wafa szerepelt, ahonnan a Greenstream nevű vezetéken át jut 
a gáz a szicíliai Gelába. Nem ez volt az első eset, amikor szélsőséges iszlamisták 
Olaszországot fenyegették, de nem is az utolsó: pár nappal később, február 28-án az 
olasz állami hírügynökség, az ANSA számolt be egy 64 oldalas propagandaanyag-
ról, amelyben az Iszlám Állam terroristaaspiránsoknak tette közzé a felhívását, hogy 
foglalják el Rómát. A dokumentum azért okozott igazán megdöbbenést, mert töké-
letes olaszsággal íródott. Március elején pedig hackerek elsötétítették a kormányzó 
párt (PartitoDemocratico, PD) honlapját.

Érdekesség, és a közösségi médiát használó fiatalokra jellemző reakció, hogy 
a fenyegetésekre válaszul a Twitteren a #We_Are_Coming_O_Rome hashtag alatt 
rengeteg tréfálkozó üzenet, mém mutatja be, hogy miért nem érdemes elfoglalni 
Rómát: példaként hozzák fel az állandó dugókat, a vonatok késését és a turisták 
átverését is.

Az ISIS mellett egy másik szélsőséges iszlamista szervezet, a BokoHaram is 
megfenyegette Olaszországot. Február 25-én az egyik vezetőjük videoüzenetében 
az Egyesült Államok és Franciaország mellett Olaszországot is ellenségként nevez-
te meg a „hitetlenek elleni háborúban”. Abubakar Shekau azt üzente az olaszoknak, 
hogy „rabszolgaként fogják végezni”.

fokozoTT készülTség olaszországBan

A fenyegetéseket Olaszországban nagyon is komolyan veszik: Angelino Alfano 
olasz belügyminiszter a legmagasabb fokozatú biztonsági intézkedést ren-
delte el. Róma főbb metrómegállóiban rendőrkutyák keresik az esetleges 

bombákat, de megerősítették a Termini pályaudvar és a római repülőterek védelmét 
is. A Colosseumnál, a Pantheonnál és a Vatikáni Múzeum bejáratánál gépfegyveres 

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/lultima-minaccia-dellisis-bandiera-nera-sul-colosseo-1097445.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/02/28/isis-documento-di-propaganda-in-italiano-sul-web_6e00ea79-8fef-42fb-8fd7-0b88b3739403.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/02/28/isis-documento-di-propaganda-in-italiano-sul-web_6e00ea79-8fef-42fb-8fd7-0b88b3739403.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/02/20/the-islamic-state-threatens-to-come-to-rome-italians-respond-with-travel-advice/
http://tammybruce.com/2015/02/isis-twitter-hashtag-we_are_coming_o_rome-hijacked-by-italians.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/boko-haram-minaccia-litalia-finirete-schiavi-1098716.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/boko-haram-minaccia-litalia-finirete-schiavi-1098716.html
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katonák jelentek meg. Az amerikai, a líbiai és más, potenciális célpontnak tartott 
nagykövetségeket szintén fokozottabban őrzik. A mintegy háromezer, belbiztonsági 
feladatokat ellátó olasz katona nagy részét a fővárosba helyezik át az elkövetkező 
időszakban. Matteo Renzi miniszterelnök egy tévéinterjúban ugyanakkor igyekezett 
megnyugtatni a lakosságot: mint hangsúlyozta, az olasz titkosszolgálat folyamatos 
ellenőrzés alatt tartja a líbiai fejleményeket.

Egyes értesülések szerint a líbiai szélsőségesek hatalmas migrációs hullámmal 
igyekeznek nyomást gyakorolni Olaszországra. A tömegesen érkező bevándorlók-
tól amúgy is szenvedő Dél-Olaszországba újabb menekültáradat érkezhet, amely 
az olasz belügyminisztérium számításai szerint elérheti a kétszázezret, de Fabrice 
Leggeri, az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműkö-
dési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) ügyvezető igazgatója szerint 
ötszázezer és egymillió közé tehető azok száma, akik készek útra kelni Líbiából 
Olaszországba.

Összehasonlításul: a Frontex adatai szerint 2014-ben összesen több mint száz-
hetvenezer menekült ért partot Olaszországban (főleg a három déli tartományban: 
Szicíliában, Pugliában és Calabriában), elsősorban Szíriából, Eritreából és a Szub-
Szahara térségéből. Ez az adat annak fényében különösen megdöbbentő, hogy 
tavaly összesen kétszázhetvennyolcezren lépték át illegálisan az EU határait, ami 
több mint kétszerese a 2013-ban hasonló körülmények között érkezettek számá-
nak.

A menekültáradat már eddig is azt a félelmet keltette az olaszokban, hogy a 
terroristák így próbálnak meg bejutni az országba. Alfano belügyminiszter azonban 
egy konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad egyenlőségjelet tenni 
a migráció és a terrorizmus között.

az Iszlám állam és líBIa

Olaszország számára a legnagyobb fenyegetés az egykori olasz gyarmat, Líbia 
felől érkezik: nem véletlen, hogy a videoüzenetet is a líbiai dzsihadisták tették 
közzé. A bizonytalan helyzet miatt Olaszország február közepén ideiglenesen 

bezárta a nagykövetségét Tripoliban, az ott dolgozókat pedig egy teherhajón mene-
kítették ki. Nem lehet azonban az olaszok tömeges meneküléséről beszélni: az olasz 
Eni olajvállalat munkatársai például továbbra is Líbiában maradtak. Olaszországnak 
jelentős érdekeltségei vannak a líbiai olajkitermelésben, ami szintén feszültségfor-
rás lehet közte és a helyi muzulmán radikálisok között, akik feltehetően szeretnék a 
felügyeletük alá vonni a természeti erőforrásokat.

Mint Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképvi-
selője, volt olasz külügyminiszter február 22-én, az olasz közszolgálati televíziónak 
(RAI) adott interjújában kifejtette, „robbanásra kész a helyzet néhány száz kilométerre 
Itália partjaitól”. (Líbia mindössze 350 kilométerre fekszik a délolasz partoktól). 

http://www.corriere.it/cronache/15_febbraio_17/isis-libia-allerta-italia-strategia-miliziani-piu-sbarchi-creare-caos-si-temono-200-mila-arrivi-d59c2e02-b66b-11e4-a17f-176fb2d476c2.shtml?refresh_rum
http://www.ilgiornale.it/news/politica/milioni-migranti-pronti-invadere-litalia-1102327.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/milioni-migranti-pronti-invadere-litalia-1102327.html
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/02/frontex-oltre-270mila-i-migranti-illegali-giunti-in-ue-nel-2014/
http://www.hirado.hu/2015/02/22/mogherini-az-ia-konkret-veszelyt-jelent-olaszorszagra/
http://www.hirado.hu/2015/02/22/mogherini-az-ia-konkret-veszelyt-jelent-olaszorszagra/
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A főképviselő hozzátette: Moammar al-Gaddáfi 2011-es halála óta az észak-afrikai 
országban nincs központi irányítás, az állam lényegében nem létezik, az ISIS pedig 
ezt az űrt igyekszik kihasználni. Szerinte mindezek ellenére diplomáciai úton kell 
megoldást találni a kérdésre.

Ezzel cseng egybe Matteo Renzi olasz miniszterelnök a RAI televíziónak adott 
interjúja is, amely szintén a diplomáciai rendezést sürgette. Renzi véleménye szerint 
a Tobrukba menekült líbiai kormánnyal kell tárgyalni.

Az ISIS líbiai jelenlétéről a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, Szalai Máté 
„Az Iszlám Állam Líbiában?” című elemzésében kifejtette: a jelenleg a terrorszervezet 
nevében ott fellépő milíciák nem az Iszlám Állam térhódításával jöttek létre, hanem 
– mint fogalmaz – „a régió évtizedeken átívelő folyamatainak és társadalmi-gaz-
dasági problémáinak a termékei, amelyek lokális harcokat vívnak, lokális célokért. 
Emellett az is kérdéses, hogy az említett csoportok milyen mélységű kapcsolatokat 
ápolnak a szíriai-iraki Iszlám Állammal.”

rendeznék a HelyzeTeT líBIáBan?

Bár az olasz kormányzat sokáig teljesen elzárkózott attól, hogy bármilyen for-
mában katonákat küldjön Líbiába, február folyamán ebben némi változás állt 
be. Roberta Pinotti védelmi miniszter mondta ki először, hogy Olaszország 

kész egy nemzetközi koalíció vezetésére Líbiában. Később – mint fentebb szó volt 
róla – Federica Mogherini és Matteo Renzi szintén inkább a diplomáciai rendezés 
mellett foglalt állást, s ebben többek között a francia államfő támogatását is élvezték. 
„Franciaország támogatja Olaszország erőfeszítéseit, hogy még magasabb szinten, 
azaz az ENSZ-ben találjunk válaszokat egy olyan helyzetre, amely a káosszal, azaz 
a terrorizmussal jellemezhető” – mondta február 24-én François Hollande, miután 
hivatalában fogadta az olasz miniszterelnököt.

Két nappal később az olasz kormányfő Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral 
találkozott, amikor is – annak bejelentése mellett, hogy a szicíliai Sigonella a szö-
vetséges drónok támaszpontja lesz – kiemelt prioritásként kezelték a líbiai helyzet. 
Stoltenberg kijelentette: a NATO kész hozzájárulni ahhoz, hogy Líbiában „létrejöjje-
nek a biztonság feltételei”. Március 6-án pedig a Moszkvába látogató Matteo Renzi 
azt hangsúlyozta, hogy a líbiai „válságra Oroszország nélkül nem lehet nemzetközi 
megoldást találni”.

http://kki.gov.hu/download/0/9d/d0000/No 3 Szalai M%C3%A1t%C3%A9 l%C3%ADbiai.pdf
file:///C:/Dokumrntumok/KKI-elemz%c3%a9sek%202015/No%207%20Angyal%20%c3%81gnes%20ISIS/../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/OSAPGEQC/Franciaorsz�g t�mogatja Olaszorsz�g er�fesz�t�seit, hogy m�g magasabb szinten, azaz az ENSZ-ben tal�ljunk v�laszokat egy olyan helyzetre, amely a k�osszal, azaz a terrorizmussal jellemezhet�
http://inforadio.hu/hirek/kulfold/hir-706584
http://vaol.hu/kulfold/olasz-sajto-matteo-renzi-es-vlagyimir-putyin-talalkozoja-a-parbeszedet-segiti-1683699
http://vaol.hu/kulfold/olasz-sajto-matteo-renzi-es-vlagyimir-putyin-talalkozoja-a-parbeszedet-segiti-1683699
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érTékelés

Konkrét döntés tehát eddig nem történt, és kérdéses, hogy Olaszország 
végül bármilyen, az Iszlám Állam elleni misszióban szerepet vállalna-e 
abban a Líbiában, amelyhez (egykori gyarmataként) történelmi és (az olaj 

és gáz révén) gazdasági szálak is erősen kötik. Az olasz hatóságok – a külső 
jelek szerint – igyekeznek mindent megtenni az ország védelme érdekében, mind 
a szárazföldön, mind a tengeren. A fenyegetés konkrét és szimbolikus egyszerre, 
hiszen Róma és a Vatikán az európai (nyugati) kultúra egyik bölcsője, így nem 
véletlen, hogy az üzenetekben a Colosseumra tűzték ki az ISIS zászlaját, nem 
például a parlament épületére.

Olaszországba tavaly százhetvenezer bevándorló érkezett, túlnyomó többsé-
gük Líbia felől, a tengeren. A szám kiugróan magas, ám nem előzmény nélküli: 
a korábbi években is tízezres nagyságrendben léptek Itália területére menekültek 
Afrikából, akik között számos muzulmán volt, és sokan ott is maradtak: munkát 
vállaltak, megtanulták a nyelvet, kiismerték az országot. De arra is volt példa, hogy 
olasz nemzetiségű személy tért át az iszlám vallásra, majd indult el, hogy az ISIS 
zászlaja alatt harcoljon. Ez azt jelenti, hogy egy újabb menekülthullámtól és az 
Iszlám Állam most szerveződő líbiai alakulataitól függetlenül is akadhatnak olya-
nok, akik potenciális veszélyt jelenthetnek az olasz nemzetbiztonságra. A kérdés 
tehát jelenleg az, hogy megjelennek-e olyanok, akik eleget tennének a szélsőséges 
iszlamisták felhívásának, illetve meglenne-e az ahhoz szükséges felszereltségük. 
És ha igen, az olasz hatóságok képesek lennének-e, képesek lesznek-e időben fel-
tartóztatni őket.

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/libia-navi-italiane-azione-1100446.html?mobile_detect=false
http://www.balkaninsight.com/en/article/albanian-islamists-smuggled-italy-s-lady-jihad-to-syria
http://www.balkaninsight.com/en/article/albanian-islamists-smuggled-italy-s-lady-jihad-to-syria

