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A 2016. március 22-én Brüsszelben végrehajtott terrortámadás szörnyű figyelmez-
tető jel az Európai Unió számára a terrorizmus elleni harc tekintetében. A 2015-ös év 
eseményei után a közvélemény számára is egyértelművé vált, hogy Belgium az eu-
rópai dzsihádista aktivitás egyik gócpontjává vált, mégsem sikerült megtenni a kellő 
lépéseket a sejtek felszámolása érdekében. Az alábbi elemzés igyekszik megvála-
szolni a brüsszeli terrortámadás kapcsán a közvéleményben felmerült leggyakoribb 
kérdéseket.

Az elemzés legfontosAbb gondolAtAi

• Az európai dzsihádista szélsőségek a 2010-es években egész hálózatot építet-
tek ki Európában, amelynek egyik legfontosabb sejtje Brüsszelben található. Az 
eredetileg „Sharia4” néven szervezett hálózat idővel az Iszlám Állam szimpa-
tizánsainak egyik fontos szervezete lett, amely sikeresen toborzott és küldött 
európaiakat Szíriába, Irakba és más konfliktuszónákba (Líbia). A belga szervezet 
a sajátos helyi adottságai következtében az egyik legnevesebb, legradikálisabb 
csoport volt, amelyet végül 2015-ben be is tiltottak a hatóságok.

• A 2015. novemberi párizsi és a 2016. márciusi brüsszeli merényletek sokak sze-
rint stratégiaváltást jelentenek az Iszlám Állam részéről: az elsődleges szerepet 
a rekrutáció helyett a terrorakciók vették át. Amennyiben valóban húzódik stra-
tégiai megfontolás az események mögött, annak legfőbb oka az IS szíriai és 
iraki visszaszorulásában keresendő.

• A párizsi és a brüsszeli merénylet eltér az elmúlt években Európában végre-
hajtott terrorista akciók által körvonalazódott trendektől. Mindkét akció komoly 
előkészítést és belső kommunikációt feltételezett, ami korábban nem volt jel-
lemző.

• A brüsszeli merénylet öt nappal a párizsi merényletek egyik főszervezőjének 
tekintett Salah Abdeslam elfogása után történt, ám a nyilvánosságra került in-
formációk szerint az akció mégsem értelmezhető az Iszlám Állam bosszújaként.

• A terrortámadás nemcsak a francia és a belga hatóságok, hanem az európai 
terrorizmusellenes együttműködés hatékonyságának a kérdését is felveti.
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Az iszlám állAm belgiumbAn

Bár a hatósági nyomozás természetesen még nem ért el arra a szintre, hogy 
egyértelműen az Iszlám Államot (IS) tegye felelőssé a merényletért, a körül-
mények arra engednek következtetni, hogy az elkövetők az IS hálózatához 

kapcsolódtak. A 2015. januári és novemberi párizsi merényletek kapcsán is egy-
értelművé vált, hogy az Iszlám Állam helyi sejtjei komoly műveleti kapacitással 
rendelkeznek, amely sokak szerint hatékonyabb, mint amilyent az al-Káida az el-
múlt másfél évtizedben el tudott érni Európában.

Abu Bakr al-Bagdádi hálózata a 2010-es években a „Sharia4” nevű szervezetek 
kiépítésével jutott be az Unió országaiba. A sejtek már Abu Bakr al-Bagdádinak az 
al-Káidával történt szakítása előtt is európai harcosokat küldtek Szíriába. A hálózat 
belgiumi szervezete (Sharia4Belgium, S4B) összekötőként szolgált a holland, brit és 
(az effektív tevékenység végzése előtt lekapcsolt) olasz csoportok között.

A Fouad Belkacem vezette S4B-sejt – amelyet elvileg négyévi működés után, 
2014-ben lekapcsoltak, de csak 2015-ben nyilvánítottak terrorszervezetnek – na-
gyon hatékony rekrutációs tevékenységet végzett. Amióta az európai kormányok 
és a terrorizmus-szakértők számon tartják az egyes országokból az Iszlám Ál-
lamhoz csatlakozó állampolgáraik számát, a francia nyelvközösség tagjai mindig 
is vezető helyen álltak. A Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT) nevű francia kuta-
tóintézet 2016. februári adatai szerint az európai országok közül Franciaországból 
kerültek a legtöbben kapcsolatba a dzsihádista hálózatokkal (2030 fő, az összes 
érintett 31 százaléka), míg a saját lakosság arányához mérten a Belgiumból érkező 
dzsihádisták aránya a legmagasabb (534 fő, az összes európai dzsihádista 8 szá-
zaléka). Az említett létszámadatok nem csupán a szíriai/iraki területen tartózkodó 
szélsőségesekre vonatkoznak (az ott tevékenykedők száma pl. Franciaország ese-
tében „csak” 609 fő), hanem azokat is, akik már meghaltak, éppen úton vannak oda, 
vagy hazatértek.

A hatóságok erőfeszítései ellenére úgy tűnik, hogy az önkéntesek száma folya-
matosan növekszik. 2015 február-márciusában még csak 1400 francia állampolgárt 
tartottak számon, akik közül 410-en jártak Szíriában vagy Irakban. Ugyanabban az 
időszakban Belgium kb. 380 főre becsülte a térségben levő saját dzsihádistáit. Az 
egy főre jutó dzsihádisták arányát tekintve Belgium magasan kiemelkedik az uni-
ós országok közül, és Európán belül is csak a muszlim többségű balkáni országok 
– Koszovó, Macedónia és Bosznia-Hercegovina – előzik meg. A belgiumi sejtek 
hatékonyságát nem lehet csak a nagyarányú helyi muszlim kisebbséggel magyarázni – 
bár a muszlim lakosok és a Szíriában harcoló állampolgárok aránya tekintetében is 
kiugró a belga érték.

A belga csoportok a francia és holland hálózatok mellett szoros kapcsolatot 
tartottak fenn a konfliktuszónák országaiban (Afganisztán, Jemen stb.) működő 

https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2013-eu-terrorism-situation-and-trend-report
https://pietervanostaeyen.wordpress.com/2014/07/27/belgian-fighters-in-syria-july-2014/
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgian-terror-group-sentenced-sharia4belgiums-charismatic-leader-fouad-belkacem-imprisoned-for-12-10039818.html
http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20616/E_208_13_409304481.pdf
http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/03/European-Jihad-Watch-032016-_eng.pdf
http://www.reuters.com/article/us-france-shooting-jihadists-idUSKCN0WM0UU
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43966&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=462a3da25136ea4c02b6a99f9e5fa442#.VvHDLeIrKUl
https://pietervanostaeyen.wordpress.com/2016/02/02/february-2016-a-new-statistical-update-on-belgian-fighters-in-syria-and-iraq/
http://kki.gov.hu/download/f/3f/d0000/No 1 Arany-R%C3%B3zsa-Szalai2.pdf
http://kki.gov.hu/download/f/3f/d0000/No 1 Arany-R%C3%B3zsa-Szalai2.pdf
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sejtekkel. Ezen országok közül kiemelkedik Líbia: az Iszlám Állam líbiai hálózatához 
tartozó ún. Battár-csoport (Katíbat al-Battár alakulata) gyakorlatilag összekötőként 
szolgált az észak-afrikai ország, Brüsszel és a szíriai–iraki harcszíntér között. 
E szervezethez tartozott a párizsi merényletek egyik szellemi vezetőjeként azonosí-
tott Abdelhamid Abboud is.

A konfliktuszónákba utazó és ott a helyi milícia kötelékében harcoló állam-
polgárok a hazatérésük után is többdimenziós problémát okoznak az európai 
hatóságoknak. Az Iszlám Államban harcoló francia és belga dzsihádisták – ha-
sonlón más csoportokhoz – a közös nyelv miatt nagyrészt ugyanabban a katonai 
egységben harcolnak. Ez még jobban elmélyíti a közös kapcsolatokat, és elősegíti 
egy hatékony és bizalmi alapon működő hálózat kialakulását, amely természetesen 
a hazatérés után is fennmarad. A hazatért (vagy otthon maradt) szélsőségesek el-
leni hatékony fellépés azonban nemcsak a dzsihádisták szoros kapcsolatrendszere 
miatt nehéz, hanem azért is, mert a belga hatóságok valóban erőforráshiánnyal és 
szervezeti problémákkal küzdenek. A 2015. novemberi párizsi terrortámadás után 
ötven rendőrtisztet irányítottak át Brüsszel Molenbeek nevű kerületébe, de mivel 
185 hely betöltetlen, ez csak részlegesen orvosolta a problémákat. Szintén a tavalyi 
eseményekre válaszul, a kormány további 400 millió eurót biztosított a terrorizmus 
elleni harchoz. Ám egy ilyen pénzügyi injekciónak a gyakorlati eredményekre törté-
nő átváltása időbe fog telni.

Belgium nem csak a lakossághoz viszonyított nagyszámú dzsihádista miatt 
az egyik legveszélyeztetettebb európai ország. A szokásos problémák mellett 
(a kisebbség sikertelen vagy alacsony fokú integrációja, a helyi szervezett bűnözői 
csoportok jelenléte) ebben az is szerepet játszik, hogy az ország és maga Brüsszel 
is egy nemzetközi központ, és például az 1990-es évek elején a brit szélsőséges 
iszlamista szervezetek nagy hatással voltak a helyi muszlim radikálisokra is. Pieter 
Van Ostaeyen holland orientalista emellett különös jelentőséget tulajdonít annak is, 
hogy a helyi szélsőséges közösségekben nagyszámú karizmatikus vezető bukkant 
fel, akik a radikalizálódás mellett képesek voltak szervezettebbé és aktívabbá tenni 
azokat.

A belga dzsihádistákra a kezdetektől jellemző volt a transznacionális jelleg, a 
távoli „ügyek” érdekében történő szerepvállalás. A tálib mozgalom ellenlábasának 
számító Ahmed Sah Maszúd afgán hadúrral és államférfival két marokkói belga ön-
gyilkos merénylő végzett 2001. szeptember 9-én, akik forgatócsoportnak álcázták 
magukat (és a kamerába rejtették a pokolgépet). Abban az időben egy ilyen támadás 
megtervezése és végrehajtása is különlegesnek számított. A belga dzsihádistákról 
utóbb kiderült, hogy az al-Káida tagjai voltak.

https://pietervanostaeyen.wordpress.com/2015/01/21/katibat-al-battar-and-the-belgian-fighters-in-syria/
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2016/02/egmont.papers.81_online-versie.pdf
http://www.nytimes.com/2016/03/23/opinion/brussels-attacks-raise-questions-on-readiness.html?smid=tw-share
http://www.rand.org/blog/2015/11/brussels-locked-down-heartbeat-a-view-from-within.html
http://www.hurstpublishers.com/molenbeek-one-of-several-jihadi-hotspots-in-europe/#.Vu6w-FbK974.twitter
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strAtégiAváltás Az iszlám állAm részéről?

A belga és az európai IS-hálózatok legfőbb értékét al-Bagdádiék számára te-
hát a rekrutációs képességük jelentette. Ezzel volt magyarázható, hogy a 
szíriai–iraki szervezet függetlenné válását követően 2015 elejéig nem tör-

téntek komoly merényletek Európában: egy-egy sikeres terrorcselekmény ugyanis 
a toborzóhálózatok felszámolásának a veszélyével is járt volna. Éppen ezért a 
novemberi párizsi és a mostani brüsszeli merényletet követően sokan az Iszlám 
Állam hálózatának az olyan stratégiaváltásáról beszélnek, amelynek értelmében a 
toborzó-beszervező jellegű feladatok elsőségét átveszi a terrorcselekmények vég-
rehajtásának az ösztönzése.

Véleményünk szerint e lehetséges stratégiaváltás kapcsán három fontos kérdés 
merül fel. Egyrészt nem tudhatjuk, hogy a két merénylet mennyire tudható be az 
Iszlám Állam központi magszervezetének tudatos, stratégiai döntésének. A transz-
nacionális terrorista hálózatokat semmiképp sem tekinthetjük szigorú hierarchiába 
szerveződő, a tagjai között egyértelmű alá-fölérendeltségi viszonyt fenntartó enti-
tásnak: az egyes sejtek között változó mélységű és intenzitású kapcsolatok állnak 
fenn, így egy-egy merénylet kapcsán nem magától értetődő a magszervezet köz-
vetlen befolyása. Arról, hogy a brüsszeli merénylet szervezésében mennyire vett 
részt al-Bagdádi szűk köre, csak a hatóságok nyomozása révén szerezhetünk in-
formációkat.

Másrészt 2015 közepe óta egyértelműen látható a szíriai–iraki Iszlám Állam 
visszaszorulása: Ramádi és Palmüra elfoglalása óta az IS nem tudott felmutatni 
egyetlen nagyobb harctéri sikert sem (az előbbi települést decemberben el is vesz-
tették). Sőt, 2016 elejére elvesztette iraki területeinek 40, a szíriaiaknak pedig 20 
százalékát. Az ilyen jellegű terrorista szervezeteknél megfigyelhető az a paradox 
jelenség, hogy a mag visszaszorulása rövid távon a hálózat tevékenységének az ak-
tivizálódásához vezethet. Az Iszlám Állam vezetői ugyanis racionálisan dönthetnek 
úgy, hogy a network túlélése érdekében az erőforrásokat szimbolikus jelentőségű 
és látványos merényletek elkövetésére fordítják ahelyett, hogy hagynák felmorzso-
lódni azokat a túlerővel szemben. Az Iszlám Államnak az elmúlt évben tapasztalt 
európai aktivizálódása tehát értelmezhető ebben a kontextusban is.

Harmadrészt pedig több kutató szerint is téves az IS „államépítési” és terrorista 
tevékenysége közötti szembeállítás. Juan Cole szerint például ahelyett, hogy elfo-
gadnánk al-Bagdádiék narratíváját, és államnak tekintenénk az IS-t, sokkal inkább 
egy, az elmúlt évszázadokban megismert „kalózközpontként” kell tekintenünk rá, 
amely a saját területéről ki-kitörve szerez materiális (pénz) vagy immateriális (tá-
mogatás, publicitás) erőforrásokat a további növekedéséhez. Ebben a keretben a 
párizsi és a brüsszeli merénylet nem jelez stratégiaváltást, csak az eddigieknél bát-
rabb és nagyobb akciót.

http://www.militarytimes.com/story/military/war-on-is/2015/11/16/obama-large-us-troop-deployment-against-islamic-state-mistake/75866046/
http://mashable.com/2015/11/15/paris-attacks-strategy-islamic-state/#FboqYOklgZq0
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-loses-40-of-iraq-territory-and-20-in-syria-as-international-air-strikes-support-ground-a6797486.html
http://www.juancole.com/2015/11/modern-raiding-pirate.html


G-2016/1.

 A brüsszeli terrortámadások értékelése 7

miről árulkodik
A terrortámAdás elkövetésének módjA?

Petter Nesser és Anne Stenersen a 2014-es kutatásai során 122, Európában 
elkövetett vagy megkísérelt iszlamista/dzsihádista terrorcselekményt vizs-
gált meg 1993 és 2014 között. Az eredmények alapján jól kimutatható volt, 

hogy dzsihádista terrortámadásokra egyre inkább az egyéni elkövetés (és kevésbé 
a csoportos), valamint a lőfegyverek és a szúró/vágó fegyverek alkalmazása (nem 
annyira a robbanóeszközökkel és öngyilkos merénylőkkel végrehajtott támadás) 
volt jellemző. Az is tendenciaként mutatkozott, hogy az elkövetők három jól beha-
tárolható kategóriát támadtak: az erőszakszervezetek képviselőit, zsidó célpontokat 
és az olyan művészeket, intézményeket vagy politikusokat, akiket/amiket iszlámel-
lenesnek tartottak.

Ezek a jellegzetességek arra utaltak, hogy a (potenciális) terroristák szá-
mára könnyebb volt egyénileg, s kevésbé feltűnő vagy felderíthető eszközökkel 
végrehajtani a támadásokat. Az egyéni fellépésű, ún. „magányos farkas” (lone wolf) 
terroristát rendkívül nehéz felderíteni, mivel esetében az al-Káida által preferált és 
internetes „segédanyagokkal” támogatott önradikalizáció vezet(ett) magához a tá-
madáshoz. A tendenciák elmozdulása természetesen a hatékonyabb nemzeti vagy 
európai rendőrségi/titkosszolgálati együttműködés eredménye is lehet, amely ilyen 
adaptációs válaszokra kényszerítette a terroristákat. A célpontok kiválasztása egy-
értelműen jelzi, hogy az elkövetők számára a hagyományosak mellett fontosak a 
jelentős szimbolikus erővel bíró célpontok is.

A 2015-ben történt terrorcselekmények – a novemberi második párizsi akció 
kivételével – megerősítették ezeket a jellegzetességeket. Az őszi támadás azon-
ban minden tekintetben elütött a korábbi trendektől: nemcsak a súlyosságát, az 
áldozatok számát tekintve, hanem abban is, hogy a 2005-ös londoni terrortáma-
dás óta először jelent meg robbanószer és öngyilkos merénylő. (2010-ben ugyan 
volt Stockholmban egy feltételezhetően dzsihádista öngyilkos merénylő, ám ő saját 
magán kívül senkit sem tudott megölni.) A terroristák magas szintű koordinációja 
(gyakorlatilag 5-10 percenként következtek be a támadások Párizs különböző pont-
jain) már az első pillanatokban arra utalt, hogy egy aprólékosan megszervezett és 
nagy fegyelemmel végrehajtott támadás történt.

Salah Abdeslam március 18-i elfogása után egy nappal a francia kormányzat 
valószínűleg kiszivárogtatta azt az 55 oldalas rendőrségi jelentést, amely a 2015. 
novemberi támadás után néhány héttel készült a vizsgálatok addigi eredményeiről. 
Az abban leírtak megerősítették, hogy az elkövetők alaposan felkészültek voltak, 
az öngyilkos robbantások során a TATP nevű peroxidalapú, házilag készíthető rob-
banószert alkalmazták, és olyan feltöltőkártyás telefonokat használtak, amelyeket 
csak a terrortámadás előtt bontottak fel. Megdöbbentő volt ugyanakkor, hogy az 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/388/html
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/388/html
http://www.nytimes.com/2016/03/20/world/europe/a-view-of-isiss-evolution-in-new-details-of-paris-attacks.html?_r=0
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elkövetőket milyen széles hálózat támogatta (jelenleg 18 személyt tartanak előze-
tesben), ami arra utal, hogy tényleg nagy odafigyeléssel dolgoztak az előkészítés 
során.

A párizsi terrortámadás tehát teljesen eltér az elmúlt két évtized trendjeitől. 
Ebből a szempontból a mostani támadás világos párhuzamot mutat a tavaly no-
vemberi esettel: most is megjelent a TATP robbanószer, az öngyilkos merénylő és 
a koordinált támadás.

bosszú vAgy tervezett támAdás?

A brüsszeli terrortámadást követően az eseményeket sokan összefüggésbe 
hozták Salah Abdeslam néhány nappal korábbi elfogásával, mintegy bosszú-
ként értelmezve a robbantásokat. Ugyanakkor mind Abdeslam személyével, 

mind a merénylettel kapcsolatos információk ennek ellentmondanak.
A fent említett rendőrségi jelentésnek volt egy másik tanulsága is: Salah 

Abdeslam szerepe kisebb volt, mint amilyennek eredetileg feltételezték. Ezt erősí-
tette meg Charles Brisard francia terrorizmuskutató is, aki szerint inkább egyfajta 
logisztikusnak, szervezőnek kell őt tekinteni a feltárt hálózaton belül. Brisard szerint 
ezt támasztja alá, hogy mivel nem járt Szíriában, nem számít „veteránnak”: nem volt 
érdemi tekintélye a többiek előtt. A valódi irányítás Najim Laachraoui és Mohamed 
Belkaid kezében lehetett. Ők azok, akikért Abdeslam (és a brüsszeli reptéri akció 
elkövetésével vádolt el-Bakraoui testvérek) eljött Budapestre kocsival, és esetleg a 
menekültek között érkeztek Magyarországra, álnéven. (Más hírek szerint hamis bel-
ga útlevéllel rendelkeztek.) A nyomozás eredményei szerint Laachraoui és Belkaid 
egyfajta „műveleti központot” működtetett Brüsszelből, a párizsi elkövetők nekik 
küldték az utolsó sms-eiket a támadás idején, ők küldtek pénzt a támadást túlélő 
elkövetőknek, mielőtt a francia rendőrök megrohamozták volna a rejtekhelyüket 
Saint-Denisben.

Mohamed Belkaid 2016. március 15-én halt meg Brüsszelben, amikor a belga 
hatóságok először ütöttek rajta Abdeslam vélt rejtekhelyén, Laachraouit pedig még 
keresi a belga rendőrség. Személye azért is érdekes lehet, mert mindeddig nem 
derült ki a hírekből, hogy ki készítette a bombákat, hiszen az különleges szaktu-
dást igényel (még ha konyhai körülmények között is össze lehet rakni). Laachraoui 
amellett, hogy hosszabb időt töltött el az Iszlám Állam területén, műszaki jellegű 
tanulmányokat is folytatott. Abdeslam helyett tehát Belkaid és Laachraoui szerepe 
emelhető ki a hálózat megszervezésében.

De az elkövetés időzítése sem támasztja feltétlenül alá a bosszúról szóló nar-
ratívákat. Szakértők szerint egy ilyen akció előkészítése több időt vesz igénybe, 
mint amennyi rendelkezésre állt, ráadásul az elmúlt napokban az egész fővárosban 
intenzív rendőri jelenlét volt tapasztalható. Sokkal inkább valószínű, hogy újabb ter-
rortámadások voltak már előkészítés alatt, és azokat hajtották most, talán idő előtt, 

http://www.nytimes.com/2016/03/20/world/europe/a-view-of-isiss-evolution-in-new-details-of-paris-attacks.html?_r=1
http://www.tdg.ch/monde/europe/militaires-aeroports-effet-terrorisme/story/18744354
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/23/brussels-suicide-bombers-named-el-barkaoui-brothers
http://www.ibtimes.co.uk/manhunt-last-isis-paris-attacks-fugitives-who-are-najim-laachraoui-mohamed-abrini-1550800
http://www.ibtimes.co.uk/manhunt-last-isis-paris-attacks-fugitives-who-are-najim-laachraoui-mohamed-abrini-1550800
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/najim-laachraoui-belgian-police-to-launch-manhunt-for-suspect-who-could-have-made-suicide-belts-for-a6944656.html
http://m.mainpost.de/regional/wuerzburg/Anschlaege-Dschihad-Sicherheitsbehoerden-Terrorismus-Experte-Belgien-Bruessel-Explosionen-Sicherheit-Behoerden;art735,9166499
http://m.mainpost.de/regional/wuerzburg/Anschlaege-Dschihad-Sicherheitsbehoerden-Terrorismus-Experte-Belgien-Bruessel-Explosionen-Sicherheit-Behoerden;art735,9166499


G-2016/1.

 A brüsszeli terrortámadások értékelése 9

végre. A belga belügyminiszter, Jan Jambon maga is elismerte, hogy egy sejt fel-
számolása néha egy másiknak az idő előtti akcióba lépését eredményezheti, mivel 
a lebukástól tartó potenciális elkövetők nem menekülőre fogják, hanem korábban 
hajtják végre a támadást. Valójában még az is tisztázatlan (bár az eddigi gyakorlat 
alapján valószínűleg csak napok kérdése lesz), hogy az elkövetők Abdeslam háló-
zatához tartoztak-e, nem pedig egy önálló terrorista sejtet jelentenek. Ha az előbbi 
lenne igaz, akkor a terroristák „sikere” azért is történelmi, mert ilyen dupla – két 
nagyvárost is érintő, tömeges halállal végződő – terrorcselekményre még egyetlen 
szervezet sem volt képes eddig.

konklúzió

A brüsszeli terrortámadások következtében beigazolódni látszik Clint Wattsnak 
az európai terrorizmus „jéghegyjellegével” kapcsolatos félelme. Megfigyelései 
szerint egy merénylet elkövetésekor jellemzően csak az elkövetőkre figye-

lünk, a közvélemény és a hatóságok is azok elfogására összpontosítanak, pedig 
egy nagyobb terrorakció megszervezéséhez sokkal több emberre van szükség. Egy 
elkövetőre akár több tucatnyi segítő juthat, akiknek a letartóztatása legalább ilyen 
fontos lenne az újabb merényletek megelőzése érdekében. Watts szerint a brüsszeli 
tragédia azt mutatja, hogy a francia és a belga hatóságoknak a novemberi párizsi 
merénylet óta a Franciaország és Szíria között tevékenykedő hálózat több tucatnyi 
tagjának csak egy töredékét sikerült elfognia.

Bár az EU más országaihoz hasonlóan Brüsszel (és Párizs is) hajtott végre új 
intézkedéseket a hatékonyság érdekében, azok vagy nem elégségesek, vagy még 
nem értek be (esetleg mindkettő). A brüsszeli támadás egyben ismét megerősítet-
te a kisebbségek társadalmi integrációjának a kérdőjeleit és a sürgős cselekvési 
kényszert. A Szíriába és Irakba utazó harcosok száma a kormányok bürokratikus 
erőfeszítései ellenére az elmúlt évben is tovább nőtt, miközben a szélsőségesek 
által leginkább frekventált Molenbeek kerületben a rendőrség továbbra is jelentős 
emberhiánnyal küzd.

Bár az uniós tagországok titkosszolgálati együttműködésének a minőségét 
külső szemlélőként nehéz felmérni, szinte minden kutató a kooperáció további el-
mélyítését szorgalmazza. A francia és a belga hatóságok kompetenciáját sokan 
megkérdőjelezték a merényleteket követően, ugyanakkor a hálózat nemzetkö-
zi jellege miatt az európai szintű együttműködés hatékonyságával is lehetnek 
problémák. Részben ezért is állították fel 2016. január 1-jével a European Counter 
Terrorism Centert (ECTC), ám kérdéses, hogy az új szervezet képes lesz-e arra 
(akarják-e a tagállamok), hogy a jövőben hatékony szereplője legyen a terrorizmus 
elleni harcnak. Az európai közvélemény türelmetlen, eredményeket akar, miközben 
a tagországoknak egyéb égető kérdésekkel is foglalkozniuk kell.

https://next.ft.com/content/530625d2-f022-11e5-9f20-c3a047354386
http://warontherocks.com/2015/11/what-paris-taught-us-about-the-islamic-state/
http://www.fpri.org/2016/03/brussels-big-terrorism-problem-islamic-state/
http://ec.europa.eu/news/2016/01/20160125_en.htm

