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Az elmúlt időszakban több terrorcselekmény is történt Bosznia-Hercegoviná-
ban, ami ismét a muzulmán többségű kis balkáni országra irányította a figyelmet. 
A november 13-i párizsi események után Európában központi téma lett a terror-
fenyegetettség kérdése. Sorra jelentek meg a cikkek és statisztikák arról, mely 
országokban van a legnagyobb veszély. Ezek az elemzések Bosznia-Hercegovinát 
– ahol marginálisan bár, de jelen van az iszlám radikális, vahabita ága – rendre a 
veszélyeztetett államok közé sorolják.

A magyar sajtóban is több cikk szólt arról, hogy Bosznia-Hercegovina az iszlám 
radikalizmus egyik melegágya Európában, sőt volt, amely egyenesen hídfőállás-
nak nevezte a balkáni államot, amely éppen 20 éve fejezte be a háborút. Valójában 
azonban a muzulmán többségű lakosság teljesen elutasítja az iszlám radikáliso-
kat. Az alábbiakban áttekintjük az elmúlt időszakban történt terrorcselekményeket, 
ismertetem azok közös vonásait, és azok alapján megpróbálom árnyalni a Bosznia-
Hercegovinában tapasztalható terrorizmus jelentette kockázatot.

A terrorfenyegetettség szintje Európában

Mi történt rajlovacban?

Szarajevó egyik külső negyedében (Rajlovac) 2015. november 18-án egy Enes 
Omeragić nevű, 32 éves boszniai férfi egy fogadóirodában agyonlőtt két 
– egy bosnyák és egy szerb nemzetiségű – katonát. Mindketten a hely-

színen életüket vesztették. Ezt követően Omeragić az épületből kilépve rálőtt a 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20151124-europa-terrorizmus-iszlam-allam-ausztria-bosznia.html
http://mno.hu/kulfold/a-kozelunkben-lehet-az-iszlam-allam-hidfoallasa-1316028
http://mno.hu/kulfold/a-kozelunkben-lehet-az-iszlam-allam-hidfoallasa-1316028
http://www.independent.co.uk/news/world/the-map-showing-the-most-dangerous-tourist-destinations-in-europe-according-to-the-foreign-office-10357925.html
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fogadóirodával szemben lévő buszmegállóba akkor érkező buszra – pontosabban 
egy másik katonára, aki éppen felszállt a járműre. A szétrepülő üvegszilánkoktól 
több utas is megsérült, ám a támadásnak halálos áldozata – szerencsére – nem 
volt. Az elkövető ezután hazament, de útközben egy nála lévő bombát még eldo-
bott. Mivel ez egy lakatlan területen történt, a detonáció közelében nem tartózkodott 
senki. A rendőrség körbevette a házát, a tárgyalásra tett próbálkozásuk azonban 
eredménytelen maradt: Omeragić végül felrobbantotta magát. 

A támadó nem véletlenül választotta Rajlovacot tette helyszínéül: ott találha-
tó ugyanis Bosznia-Hercegovina egyik legnagyobb katonai bázisa. A fogadóiroda 
és a buszmegálló közvetlenül annak a bejáratánál van, egy nagyon szűk utcában, 
amelyben a bázison szolgálatot teljesítő katonák miatt több kávézó, fogadóiroda 
(Boszniában nagyon népszerű) és bolt is nyílt. Az utca másik, a zenicai autópályára 
vezető út másik oldalára eső oldalán magánházak állnak. (Az egyébként nyüzsgő 
környék a támadás után teljesen kihalt lett. Az eset után két nappal jártam ott, és 
egyetlen katona sem volt látható az utcán.)

Azért fontos hangsúlyozni a helyszínválasztást és a körülményeket, mert – akár-
csak a korábbi hasonló merényletek során (Zvornikban és Bugojnóban) – a támadás 
egyenruhások, nem pedig civilek ellen irányult. A kézi fegyverrel és két bombával 
felszerelkezett Enes Omeragić több utcán sétált végig, míg a merénylet helyszínére 
ért; a fogadóirodába lépve felszólította az ott dolgozó lányt és a helyiségben tartóz-
kodó civilt, hogy feküdjenek a földre – nekik nem esett bántódásuk. A busz utasaira 
sem célzott, kizárólag a felszállni készülő katonára lőtt rá.

A támadás pontos célját hivatalosan nem közölték, az azonban valószínű, hogy 
a radikális iszlamista eszmék szerepet játszottak benne. A hatóságok szerint a ko-
rábban lopásért a börtönt is megjárt, drogozó Omeragić nem volt tagja egyetlen 
radikális csoportnak sem, ám otthonában több, az ISIS-t éltető propagandaanyagra 
bukkantak. A feltételezések szerint a szíriai harcokból hazatért vahabita sógora ha-
tására kezdett radikálisabb nézeteket vallani, ám neki magának nem volt közvetlen 
kapcsolata az Iszlám Állammal vagy más terrorszervezettel.

Korábbi eseteK

A rajlovacit megelőzően is történtek hasonló támadások Boszniában. 2010-
ben a bosnyák (muzulmán) többségű, közép-boszniai Bugojnóban két férfi 
egy rendőrőrs ellen intézett támadást: a robbanásban egy rendőr meghalt, 

egy nő súlyosan, többen könnyebben megsérültek. Két elkövetőt azonosítottak. 
Egyiküket, Haris Čauševićot az elsőfokú bíróság 45, a másodfokú 35 évi börtönbün-
tetésre ítélte. Az ő esetében bebizonyosodott, hogy radikálisokkal állt kapcsolatban. 
Ugyanakkor sajtóinformációk szerint személyes indítéka is volt: korábban ugyanis 
több alkalommal is bántalmazták a rendőrök.

http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/2813/kako_je_planiran_napad_na_policijsku_stanicu_bugojno.html
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A másik támadó, Naser Palislamović szoros barátságot ápolt Rijad Rustem-
pašićcsal, néhány korábbi – többek között egy horvát karácsonyi ünnepség és 
szerb célpontok elleni – támadás kitervelőjével is. Palislamovićnál merényletek el-
követésére alkalmas felszereléseket és fegyvereket, valamint a radikális iszlámhoz 
köthető könyveket is találtak.

2015. áprilisban a szerb többségű Zvornikban támadott meg egy bosnyák 
fiatalember egy rendőrőrsöt. A lövöldözés során egy rendőr meghalt, ketten meg-
sebesültek. Az egyik egyenruhás a támadóval is végzett, így annak pontos indítéka 
nem ismert, de személyes okok is közrejátszhattak tettében. Édesapját ugyanis a 
háború alatt, 1992-ben elvitte a rendőrség – a későbbi merénylet célpontjául szol-
gáló épületbe –, és a fiatalember többé sosem látta viszont. Az apa elhurcolását 
követően a család elhagyta otthonát, de a háború után visszatértek az akkor már 
a Boszniai Szerb Köztársasághoz (Republika Srpska) tartozó Zvornikba. A helyze-
tük azonban – sok más visszatérő családéhoz hasonlóan – reménytelennek 
tűnt. A bosnyákok voltak ugyanis a harcok legfőbb áldozatai, a népirtás és a tö-
meggyilkosságok célpontjai, és az akkori traumák feldolgozása mellett meg kellett 
küzdeniük a 40 százalékos munkanélküliséggel és az anyagi kilátástalansággal 
is. A keserűséggel teli későbbi merénylő Kalesijába költözött, és az ott hallgatott 
előadások során ismerkedett meg a radikális iszlámmal. Egy éjszaka pedig visz-
szatért Zvornikba, hogy elkövesse a gépfegyveres merényletét. Ez volt egyúttal az 
első olyan eset Boszniában a fegyverek elhallgatása óta, amely a háborús sérelmek 
miatti revánsnak tekinthető.

a MerényleteK egyező és eltérő jelleMzői

A felsorolt esetek mindegyikének a vizsgálata során felmerült a terrorgyanú, a 
különböző akciók között azonban semmilyen kapcsolat vagy összefüggés 
nincs. A térképre tekintve jól látható, hogy földrajzilag is távol estek egymástól, 

ráadásul – a zvorniki merényletet leszámítva – nem a szerbek lakta Boszniai Szerb 
Köztársaság, hanem a bosnyák–horvát föderáció (Federacija) területén követték el 
őket: a muzulmán többségű Rajlovacban és a bosnyák–horvát vegyes lakosságú 
Bugojnóban. Azaz a támadás során nagy volt a kockázata annak, hogy bosnyákot 
(muzulmánt) ölnek meg, ahogyan az például Rajlovacban meg is történt: az egyik 
áldozatul esett katona bosnyák volt.

Az elkövetés módja is változatos képet mutat, ezért kizárható, hogy valamennyi 
merénylet terve egyetlen személy fejéből pattant volna ki. Ráadásul a hatóságok 
az elkövetők személye között sem tártak fel semmilyen összefüggést. Továbbá 
Zvornikban és Bugojnóban sem öngyilkos merénylők támadtak, és bár Rajlovacban 
a tettes végül megölte magát, ám ő egyedül tartózkodott a rendőrség által körbe-
vett otthonában, s a robbantással nem vitt a halálba másokat.

http://www.avaz.ba/clanak/175268/teroristicki-napad-u-zvorniku-u-razmjeni-vatre-u-policijskoj-stanici-ubijeni-policajac-i-napadac?url
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A boszniai merényletek helyszínei
(KKI-térkép)

Vannak azonban közös vonások is. Minden elkövetőnek volt valamiféle kapcso-
lata iszlám radikálisokkal, valamennyien bosnyák nemzetiségűek és muzulmánok 
voltak. Ám fontos hangsúlyozni, hogy egyikükről sem bizonyosodott be, hogy radiká-
lis iszlamista csoport vagy terrorszervezet tagja lett volna. Egyik esetet sem vállalta 
magára terrorszervezet, így azok az elkövetők magánakciójának tekinthetők. Közös 
pont bennük az is, hogy valamennyi elkövető fiatal férfi volt, akik rendkívül rossz 
anyagi körülmények között éltek, alacsony iskolázottsági szinten, és az elszenve-
dett háború sebeit hordozták. Épp ezért merül fel a mindannyiukkal kapcsolatban 
feltehető kérdés: honnan szereztek fegyvereket? Bár pontos statisztikai adatok nem 
állnak rendelkezésünkre, az tudható, hogy Bosznia-Hercegovinában a háborút kö-
vetően nagy mennyiségű fegyver maradt a lakosságnál, így annak beszerzése nem 
különösebben nehéz. A zvorniki elkövető azonban a régióban szokatlan fegyvert 
használt, és a rajlovaci merénylő által beindított robbanószerkezet és fegyver ere-
dete is ismeretlen egyelőre. A boszniai sajtó immár húsz éve ír arról, hogy bizonyos 
radikális csoportokat külföldről finanszíroznak.

Fontos közös elemük a támadásoknak az is, hogy mindegyik merénylet fegyve-
res testületek tagjai és épületei ellen irányult, az elkövetők soha nem támadtak meg 
civileket.

Bugojno *

Zvornik
*

* Szarajevó
  (Rajlovac)
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bosznia és a terrorizMus

Bár az ismertetett esetekben nem mutatható ki a terrorszervezetekkel való köz-
vetlen kapcsolat, valóban vannak olyan elszigetelt települések Boszniában, 
ahol vahabiták élnek – közülük a legismertebb talán Gornja Maoča, hiszen 

nagy botrányt váltott ki, hogy egy házra kitűzték az Iszlám Állam zászlaját –, de nagy-
részt ők is csupán az életmódjukban különböznek a többségi, világi muzulmánoktól, 
és a többségük nem a dzsihádra készül. Ezek a – bizonyos esetekben nem boszniai 
születésű, hanem a háború alatt az országba érkezett tagokból álló – csoportok 
azért vonulnak el a világtól és más muszlimoktól, hogy a saját iszlámértelmezésük 
szerint gyakorolhassák a vallásukat.

A Boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik néhány hete azt nyilatkoz-
ta, hogy a terrorveszély nagy, mivel 3400 alvó sejt található Boszniában, ám nem 
tudta hitelt érdemlően alátámasztani ezt az adatot. A titkosszolgálatok körülbelül 
tizedennyi csoportosulásról tudnak. Az ország védelmi minisztere, a Boszniai Szerb 
Köztársaság ellenzékéből avanzsált Dragan Mektić egy korábbi közlése szerint Szí-
riában és Irakban összesen 150 boszniai állampolgár harcol – egyes hírek szerint 
többen már meg is haltak közülük.

bosznia-Hercegovina válasza

A rajlovaci eset után a boszniai védelmi miniszter, Dragan Mektić megnövelte 
a biztonsági készültséget az országban, és egy új törvényjavaslat benyújtá-
sát tervezi, amely a rendőrségnek, a katonaságnak és a titkosszolgálatoknak 

több jogosítványt adna a terrorizmus elleni harchoz. Fontos hangsúlyozni, hogy 
Bosznia-Hercegovina tagja az ISIS elleni koalíciónak, többek között fegyverekkel 
támogatták az iraki erőket. Ezenkívül Bosznia-Hercegovina volt az egyik első olyan 
állam, ahol engedélyezték, hogy börtönnel büntessék azokat, akik más országokba 
mennek harcolni, vagy másokat ösztönöznek erre.

A balkáni állam külügyminisztere, Igor Crnadak 2015. decemberi budapesti láto-
gatásán a Külügyi és Külgazdasági Intézetben is tartott előadást, melyen kifejtette: 
a migrációs válság biztonsági kérdésekkel és a terrorveszéllyel is összefügg. Elis-
merte, hogy élnek az országban olyanok, akik szimpatizálnak a radikális iszlamista 
nézetekkel. A kormány erőteljesen dolgozik a terrorcselekmények megelőzésén, 
biztonsági szolgálata együttműködik a régió országaiéval, így Magyarországé-
val is, de nem tudja teljes mértékben megakadályozni a merényletek elkövetését. 
Hangsúlyozta azonban, hogy Bosznia-Hercegovina támogatja a terrorizmus meg-
fékezésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket.

http://mno.hu/kulfold/a-magyar-hatartol-szaz-kilometerre-lobog-az-iszlam-allam-zaszlaja-1271411
http://kki.gov.hu/a-huszeves-daytoni-bekeegyezmenyt-ertekelte-a-boszniai-kulugyminiszter
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December elején 37 boszniai vallási és politikai vezető közösen írta alá azt a 
kilencpontos kiáltványt, amelyben elítélik a terrorizmust és a szélsőségeket. Ez is 
azt mutatja, hogy Bosznia-Hercegovina sem a kormányzat, sem a lakosság szint-
jén nem támogatja az iszlám radikalizmust. Egy közel négyéves, véres háború után, 
amely mindössze 20 éve zárult le, a daytoni egyezménnyel, az embereknek elegük 
van a szenvedésből és vérontásból. 1992 és 1995 között a genocídium mellett több 
mint 20 ezer megerőszakolt ember, egymillió menekült és százezres nagyságrendet 
kitevő más áldozata is volt az agressziónak. Ezért a – 2013-as népszámlálási ada-
tok szerint 48,4 (más források alapján 53) százalékban bosnyák, 32,7 százalékban 
szerb, 14,6 százalékban pedig horvát nemzetiségű – lakosság túlnyomó többsége 
elutasít minden típusú erőszakot.

összegzés

Az elmúlt időszakban több terrorcselekmény történt Bosznia-Hercegovinában, 
s azok mindegyikét muzulmánok követték el. Ám a merénylők egyikének sem 
volt közvetlen kapcsolata szélsőséges iszlamista terrorszervezetekkel. Azok 

a boszniai emberek, akik nyitottak a radikális eszmék iránt, összetört családokból 
származnak, hiányos oktatási háttérrel, szegénységben és minden perspektíva nél-
kül élnek, gyakran bűnözői múltjuk van (mint például a rajlovaci elkövetőnek). Egyes 
esetekben személyes okok is állhattak a merénylet hátterében. Az elkövetés módja 
különbözik az Iszlám Állam és az al-Káida módszereitől, és egyszer sem irányult 
civilek ellen. Bár az akciók egyénileg szervezettek voltak, semmilyen összefüggést 
vagy központi „vezérlést” nem lehet feltételezni mögöttük. Annak ellenére tehát, hogy 
a vahabita eszmék kétségkívül jelen vannak Bosznia-Hercegovinában, és fiatalok 
bizonyíthatóan jelenleg is harcolnak Szíriában az Iszlám Állam oldalán, a boszniai 
politikai vezetés és a lakosság elutasítja a radikalizmust és az erőszak minden for-
máját, és a kormány több alkalommal is kifejtette, hogy komoly erőfeszítéseket és 
intézkedéseket tesz az ilyen cselekmények megelőzése és megakadályozása érde-
kében.

http://www.klix.ba/vijesti/bih/bosnjacki-lideri-potpisali-zajednicku-izjavu-o-osudi-terorizma-i-nasilnog-ekstremizma/151204047
http://bosnjaci.agency/smanjenjiti-broj-bosnjaka-u-bih-manipulacijom-rezultata-popisa/
http://bosnjaci.agency/smanjenjiti-broj-bosnjaka-u-bih-manipulacijom-rezultata-popisa/
http://faktor.ba/cekajuci-rezultate-popisa-1-bosnjaka-ce-biti-ispod-50-posto-ili-rezultata-biti-nece/
http://www.bhas.ba/

