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szerző, aki a politikai erőszak és a terrorizmus témakörében oktat a george-
town-i egyetemen, cikkében átfogó definíciót ad a terrorizmusról, majd arra is
megpróbál választ adni, hogy a hatalmi politika hagyományos eszközeivel 

miért nem vehető fel ellene sikeresen a harc.
A XX. század két nagy, rendszerszintű ideológiai kihívása, amely milliók életét kö

vetelte, hatalmas anyagi veszteségeket hozott és számtalan elveszített lehetőséget je
lentett, a fasizmus és a kommunizmus volt. Az ellenük folytatott harcot azonban még 
meg lehetett vívni a szokásos geopolitikai keretek között, ahol könnyen felmérhetők 
voltak a nemzeti érdekek és a katonai erőviszonyok.

Napjainkat azonban egy egészen más, újfajta fenyegetés jellemzi: a terrorizmus fenye
getése. A terrorizmushoz való folyamodás magában foglalja a szuverenitás fogalmának 
és magának az államrendszer struktúrájának a delegitimálására tett kísérletet. Az állam 
szuverenitásának központi elemei a terület és a lakosság fölötti ellenőrzés valamint az 
erő alkalmazása. A terrorizmus ezen elemek mindegyikét aláássa, különösen az állam
nak az erő alkalmazása fölötti monopóliumát. Ez a monopólium már az államok fennál
lása óta veszélyben van, és fokozatos aláaknázása nem új jelenség: a globalizáció, a drog 
kartellek, a multinacionális vállalatok és a civil szervezetek az államokon kívül álló, egy
re nagyobb jelentőségre szert tevő tényezők. A terrorizmus egyik legnyugtalanítóbb vo
nását azonban mégis az ideológiai hév és a technikai eszközök összekapcsolódása jelen
ti, amely hatalmas veszély a civil lakosság tömegei számára. Ezen kívül a XX. század vé
gén a terrorizmus közvetlen állami támogatása helyébe kevésbé körülhatárolható cso
portok lépnek, amelyek gyakran hozzáférnek ugyan állami forrásokhoz, ők maguk 
azonban egyre kevésbé állnak az állam ellenőrzése alatt, ami szintén ijesztő fejlemény. Az 
államok nyilvánvalóan nem teljesen védtelenek, ám az egyre inkább globalizálódó nem
zetközi környezetben az ilyen fenyegetésekre adott hagyományos államközpontú reak
ciók már nem hatékonyak, sőt gyakran az ellentétes hatást eredményezik.

A terrorizmus a mérföldkövet jelentő politikai események nyomán bukkan fel újra és 
újra, ilyen módon ciklikus jellegű. A XX. században például a terrorizmus nagy hullámai 
a második világháborút követő dekolonizációval, valamint a vietnami háborút és az 
öbölháborút követő időszakkal estek egybe. A terrorizmus fogalmát nehéz definiálni. 
Az évszázadok során maga a terminus is fejlődésen ment keresztül. Érdemes például 
megjegyeznünk, hogy a modem korban használatos „terrorizmus" szó a francia forrada
lom idejéből származik, és eredetileg pozitív jelentést takart, azokra a módszerekre utal
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va, amelyekkel a születőiéiben lévő forradalmi állam megszilárdította hatalmát, és ren
det teremtett. A fogalom azóta több fejlődési szakaszon is átment, többféle jelentést nyer
ve, ám jelenlegi formájában egyértelműen negatív értelmet hordoz. A terrorizmus mini
mum három fontos elemet tartalmaz: a félelemkeltést, az erőszak látszólag véletlenszerű 
alkalmazását és az ártatlan emberek megtámadását. Vajon igazolható-e valaha is a terro
ristatámadás? A kérdésre adott válasz húzza meg a fő választó vonalat azok között, akik 
a terrorizmust magával a támadás aktusával azonosítják és a politikai célt másodlagos
nak vagy irrelevánsnak tekintik, valamint azok között, akik a terrorizmus alatt a cselek
mény hosszú távú következményeit értik, és a mögötte rejlő politikai motivációknak 
nagy jelentőséget tulajdonítanak. Ez utóbbiak szerint ráadásul a terrorizmus áldozatai 
gyakran egyáltalán nem is ártatlanok, mivel közvetve vagy közvetlenül azt a rendszert 
támogatják, amely ellen a terrorizmus fellép. A legtöbb tudományos elemzés a terroriz
must magával az aktussal azonosítja, és a célokat, amelyek elérésére az erőszak irányul, 
lényegtelennek tekinti, megszüntetve ezzel azt a morális bizonytalanságot, amely a má
sik megközelítésben fellelhető, és amelyben végül is „a cél szentesíti az eszközt".

Arra a kérdésre, hogy a terrorizmus miért jelent egyre nagyobb veszélyt, a terroriz
mus fajtáinak az elemzésével lehet a leginkább választ kapni. A szerző alapvetően 
négy kategóriát különböztet meg: a baloldali terrorizmust, a jobboldali terrorizmust, 
az etno-nacionalista/szeparatista terrorizmust és a vallásos terrorizmust. Mind a négy 
típusnak megvolt a maga prominens időszaka a XX. század során: a baloldali terroriz
mus a kommunista mozgalommal fonódott össze, a jobboldali terrorizmust a fasizmus 
eszméi táplálták, az etno-nacionalista/szeparatista terrorizmus pedig a második világ
háború utáni dekolonizációs hullámot kísérte. Amint látható, a terrorizmus fajtái a 
XX. század fő politikai eszméit követték; a negyedik kategória, a vallásos terrorizmus 
esetében ez már nehezebben követhető nyomon, és a terrorizmusnak ez a válfaja pre
cedens nélküli veszélyeket tartogathat a XXI. század számára. A „szent" vagy vallásos 
terrorizmus története egészen az i. sz. I. századig nyúlik vissza, a zsidó zelóták moz
galmáig. Napjainkban a vallásos terrorizmus a politikai motivációk és az ideológiai lel
kesedés nagyon veszélyes elegyét alkotja, amely változó és kevésbé racionális célokat 
követ, és az utóbbi években több áldozatot követelt, mint a terrorizmus többi fajtája. 
A terrorizmussal foglalkozó szakemberek már évek óta figyelmeztetnek a vallásos ter
rorizmus fokozódó veszélyére. A Világkereskedelmi Központ elleni első bombame
rénylet 1993-ban, valamint a tokiói metróban elkövetett mészárlás 1995-ben is ezt a fe
nyegetést igazolják. Az Irakban és a volt Szovjetunióban folyó biológiai és vegyi fegy
verkezési programok, valamint a Szovjetunió felbomlása után az ezekhez való na
gyobb hozzáférhetőség teljes joggal megalapozta azt a félelmet, hogy a vallásos terro
rizmus a maga nyitott céljaival, valamint az egyre könnyebben elérhető és egyre pusz- 
títóbb eszközeivel eddig példa nélkül álló rombolásokat fog végbevinni. Ehhez még az 
is hozzáadódik, hogy a hívőket a többi embertől élesen megkülönböztető vallásos szer
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vezetek könnyebben dehumanizálják potenciális áldozataikat, ami megkönnyíti szá
mukra tetteik elkövetését.

A szeptember 11-e előtti statisztikák -  bár elég vegyes képet mutatnak -  szintén azt 
vetítik előre, hogy a nemzetközi terrorizmus új, az eddiginél veszélyesebb szakaszába 
készül lépni. Igaz, hogy összességében csökkent a terrorista támadások száma: az 1990- 
es években nemzetközi szinten átlagosan 400 támadást követtek el, míg az 1980-as 
években ez a szám jóval meghaladta az 500-at. Jelentősen megnőtt viszont az amerikai 
célpontok és állampolgárok elleni támadások aránya: míg 1993-95-ben csupán 20% 
volt, 2000-ben már elérte az 50%-ot. Az is riasztó tény, hogy az egyes támadások által 
szedett áldozatok száma jelentős mértékben megnőtt. A terrorista hálózatok jellege 
egyre globálisabbá vált, a Közel-Keletről fokozatosan átterjedve Közép- és Dél-Azsiá- 
ba, a Balkánra, valamint a Kaukázuson túlra.

A terroristák nagy előszeretettel folyamodnak a hadviselés zsargonjához; azzal, hogy 
hadat üzennek, legitimnek és igazoltnak tekintik akcióikat. így nem nehéz morális 
szempontból egyenértékűnek tekinteni azt, ha egy utasszállító repülőgépet nekiirányí
tanak egy felhőkarcolónak azzal, ha egy nemzeti hadsereg hadműveletet kezd Irak el
len. A terroristák a legitimitásra való törekvésüket az „igazságos háború" tradíciójának 
emlegetésével is erősíteni kívánják. A történelmi hagyományok szerint az ilyen háborút 
mindig az olyan „igazságos ügy" védelmére hivatkozva indították, mint egy igazságta
lanul megtámadott nép megvédése, gonosztevők megbüntetése vagy az önvédelem. 
Anélkül azonban, hogy ezen feltételek teljesülését vizsgálnánk, meg kell jegyeznünk, 
hogy az erőszak felhasználásának fontos követelménye annak egy kompetens hatóság 
kezébe való helyezése. Ez kezdetben az egyházat, később az uralkodót, végül pedig az 
államot jelentette. Az erőszak használata feletti állami monopólium a modem állam- 
rendszer fontos normája, és a terrorista csoportok a katonai zsargon kisajátításával ez
zel egyenértékű legitimitásra törekednek. Nemcsak a háborúhoz való jog (jus ad belliim) 
monopóliumához intéznek kihívást, hanem az erőszak használatának hagyományos 
korlátáihoz is (jus in hello). A  keresztény háborús tradíciók szerint kímélni kell a civil la
kosságot, és harc közben nem szabad szükségtelenül nagymértékű erőszakot alkalmaz
ni. A terrorista akciók pedig tudatosan a civil tömegek ellen irányulnak a minél na
gyobb félelem keltése céljából. így a ju s in hello háttérbe szorul a ju s  ad bellum javára.

A katonai erő alkalmazása a terrorizmus ellen egyre több problémát vet fel, a terro
ristamódszerek fejlődésének arányában. A terrorista csoportok egyre amorfabb jelleget 
öltenek, ezért nehéz megtalálni a katonailag megtámadható célpontokat. Az elkövetők 
gyakran csak egy terv végrehajtásának idejére verődnek össze, mint ahogy ez a Világ
kereskedelmi Központ elleni első támadás vagy az Oklahoma Cityben elkövetett me
rénylet idején történt. Az al-Káida tagjainak a legutóbbi merénylet utáni szétszóródá
sa is bebizonyította, hogy mennyire nehéz azonosítani és lenyomozni a terroristavezé
reket. Még ha azonban sikerül is katonai győzelmet aratni a terroristák felett, ügyük le
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gitimitásának tudata továbbra is fennmaradhat, sőt még erősebbé válhat. A drasztikus 
cirkálórakéta-támadások például a fejlődő országok szemében (sőt néhány Amerikával 
szövetséges ország szemében is) azt a látszatot erősítik meg, hogy az Egyesült Államok 
túl erős hatalommal bír, és túl sok egyoldalú akciót visz végbe. Ez pedig csak még in
kább megnöveli a terroristák és az általuk képviselt ügy iránti politikai szimpátiát. 
A katonai erő terroristákkal szembeni alkalmazásának története is azt mutatja, hogy a 
katonai válaszlépések, bár rövid távon elérhetnek látványos eredményt, még illegáli- 
sabbá teszik a terroristák tevékenységét, innovációra ösztönzik őket, szimpátiát kelte
nek, és elősegítik az „alul maradottak" támogatását. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
a gyors és határozott katonai fellépés szükségtelen lenne, hanem azt, hogy egy széle
sebb stratégiai kontextusba helyezett, hatékony terrorizmusellenes politika kidolgozá
sa elengedhetetlenül fontos feladat. Annál is inkább, mivel az Egyesült Államok -  kul
túráját, történelmét és államigazgatási struktúráját tekintve -  nincs megfelelően felké
szülve arra, hogy hatékonyan válaszolni tudjon erre az újfajta stratégiai fenyegetésre. 
Az amerikai politika inkább a rövid távú cselekvésre összpontosít, a hosszú távú ter
vezés gyakran háttérbe szorul; ahhoz pedig, hogy az amerikai társadalom megmoz
duljon, gyakran óriási horderejű események katalizáló hatására van szükség. Például 
az amerikai politikusok már hónapokkal a Pearl Harbor elleni japán támadás előtt tisz
tában voltak a nemzetközi fasizmus veszélyeivel, mégis csak a jól ismert tragikus ese
mények után lépett be Amerika a háborúba. Ugyanígy, az Egyesült Államok elleni ter
rorizmus fenyegetése már évek óta nyugtalanította a politikusokat, számtalan bizott
ság megkondította jelentéseiben a vészharangot, nevezetesen a Bremer-bizottság, a 
Gillmore-bizottság és a Hart-Rudman-bizottság. Igaz ugyan, hogy a terrorizmuselle
nes intézkedésekre juttatott költségvetési összegek 1998 és 2001 között mintegy 40%- 
kal nőttek, a politikai döntéshozók azonban inkább a kínai fenyegetésre, a NATO-bő- 
vítés problémáira és a balkáni helyzetre koncentráltak. Szeptember 11-ét követően ter
mészetesen hatalmas erőket mozgósítottak a terrorizmus fenyegetésének elhárítására; 
kérdés azonban, hogy ez a mozgósítás a megfelelő formát ölti-e.

A XX. században az amerikai stratégiai gondolkodásra egyfajta költség-haszon 
elemzés volt jellemző, a még ma is ható hidegháborús alapfeltevés szerint a stratégiai 
fegyverek vagy az elrettentés vagy pedig a védekezés céljait szolgálják, a kettőt egy
szerre ritkán. Az elrettentés arra szolgált, hogy eltántorítsa az ellenséget a katonai ak
ciótól, mivel az nagyobb költségeket róna rá, mint amekkora haszna származna belő
le. Ha az elrettentés nem járt sikerrel, a védekezéshez folyamodtak, amelyben a saját 
költségek csökkentése volt a cél.

Ma már az Egyesült Államoknak egy egészen más típusú fenyegetéssel kell szem
benéznie, amely nem közelíthető meg a szokásos stratégiai gondolkodás útján. Rend
kívül nehéz lenne a terrorizmus költségeit jelentősen növelni, mivel a terroristák kis 
befektetéssel is nagy politikai haszonra szert tudnak tenni. Ezen kívül a hagyományos
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amerikai technológiai megközelítés sem járható út, mivel a terrorizmus inkább a poli
tikai és ideológiai mozgalmakkal mutat korrelációt, mintsem a technikai fejlődéssel, 
így a magas technológiai színvonalat képviselő katonai hadjáratok sem érhetnek el ön
magukban sikert. Például Afganisztánban a tálib kormány megdöntése, bár szükséges 
lépés volt, önmagában még nem jelenti a terrorizmus elleni harc megnyerését. 
Az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek nélkülözhetetlenül fontos feladata a hu
manitárius helyzet javítása és a gazdasági segítségnyújtás, ahhoz, hogy politikai és 
kulturális szinten is győzelmet tudjanak aratni. A terroristák hatalmukat ugyanis csak 
a velük szimpatizáló tömegek politikai támogatása mellett tudják megőrizni. Az al- 
Káida például csak akkor tud ártani az Egyesült Államoknak, ha üzenetei a támogatók 
széles rétegeiben visszhangra találnak. Másfelől, a szokásos problémamegoldó, türel
metlen mentalitás helyett célravezetőbb a türelmes, kiváró taktika, valamint annak 
megértése, hogy a terrorizmus nem háború, amelyet meg kell nyerni, hanem problé
ma, amelyet kezelni és korlátozni kell. További fontos feladat a helyi és a szövetségi 
erőkkel való hosszú távú együttműködés, az aktívabb diplomáciai tevékenység, amely 
magában foglalja a politikailag instabil térségek, mint pl. Közép-Ázsia megnövelt tá
mogatását, a szövetségesek titkosszolgálataival való jobb kapcsolatok, kis létszámú 
terrorizmusellenes elit alakulatok létrehozását, célzott gazdasági segítséget és új okta
tási programokat. Mindezek végső soron a terrorizmusnak kedvező környezet hatás
talanítását jelentik.

A terrorizmus elleni harcban a hatalmi politika hagyományos eszközei már nem ját
szanak akkora szerepet, mint a múltban. Az országok közötti fő szervező erőt már nem 
a háború, hanem az ideológia jelenti; az országok koalíciókba lépnek egymással, hogy 
megküzdjenek napjaink legnagyobb, államon kívüli fenyegetésével. Újfajta kapcsolat- 
rendszer van kialakulóban volt ellenségek között, például Oroszország és az Egyesült 
Államok, valamint Kína és az Egyesült Államok között, amelynek központi eleme nem 
a katonai hatalom, hanem magának az államok rendszerének stabilitása és biztonsága az 
új fenyegetéssel szemben. így a terrorizmus elleni harcban az egyes országok szuvereni
tásának hangsúlyozása helyett az alapvető közös értékek kapnak nagyobb figyelmet.

F ü sti M o ln á r  Z s u z s a
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A u g u sztu s  22. V isegrádi országok : A kelet-csehországi Castolovicében tartották a vi
segrádi országok államfőinek találkozóját, amelyen részt vett Václav Havel cseh, Mádl 
Ferenc magyar és Aleksander Kwasniewski lengyel elnök. (Rudolf Schuster szlovák ál
lamfő betegsége miatt lemondta részvételét.) A három államfő egyetértett abban, hogy 
az EU-csatlakozással kapcsolatos népszavazást 2003 tavaszán gyors egymásutánban 
lenne jó megtartani, hogy ezzel az európai uniós tagországok közvéleményét is meg
győzzék a bővítés helyességéről.

A u g u sztu s 27-28. Fin n o r szá g : Mádl Ferenc köztársasági elnök meghívására hivata
los látogatást tett Magyarországon Tarja Halonen finn köztársasági elnök, kíséretében 
Jari Vilen Európa-ügyi és külkereskedelmi miniszterrel. A finn államfő a magyar köz- 
társasági elnökkel folytatott megbeszéléseket. Tarja Halonen találkozott Medgyessy 
Péter miniszterelnökkel, Kovács László külügyminiszterrel és Demszky Gábor főpol
gármesterrel.

Szeptember 4-5. Ro m á n ia : Bukarestbe látogatott Kovács László külügyminiszter. 
Megbeszélést folytatott Mircea Geoana román külügyminiszterrel, majd fogadta Ad
rian Nastase miniszterelnök. Áttekintették a konzuli hálózat tervezett bővítésének kér
dését, tárgyaltak új határátkelők nyitásáról, illetve a már meglévők megnyitásáról a 
nemzetközi forgalom előtt. A megbeszéléseken szó volt a magyarországi román, illet
ve a romániai magyar kisebbség helyzetéről.

Szeptember 5. A usztria: Medgyessy Péter kormányfő hivatalos munkalátogatást tett 
az ausztriai Burgenlandban. Wolfgang Schüssel osztrák kancellár a Purbachban (Feke
teváros) folytatott megbeszéléseken támogatásáról biztosította hazánk európai uniós 
csatlakozási szándékát. A találkozón a kétoldalú kapcsolatokon, illetve az Európai 
Unió bővítésén kívül szó volt a regionális, valamint a Duna, Elba és Odera menti tér
ségek árvízvédelmi együttműködéséről is.

Szeptember 5-6. O roszország : Kovács László külügyminiszter munkalátogatáson 
Moszkvában tartózkodott. Mihail Kaszjanov kormányfővel folytatott megbeszélésein
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