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1. A szerző gondolatai
 

Terrorizmus.

 

Ha ezt a szót halljuk, nagyjából mindenkinek ugyan azok a dolgok jutnak az eszébe; félelem,
támadás, robbantás, iszlám, 9/11.

Ebben a könyvben, mely egy szakirodalmi kézikönyvnek készült, arra törekedtem, hogy aki ezt
olvassa, annak ne csak az általánosan a médiából ismert események, túlkapásos információk álljanak
rendelkezésére.

Fontosnak  tartottam,  hogy  az  olvasó,  aki  kezébe  veszi,  ezt  a  könyvet  megismerhesse  a
terrorizmus jelentette  fenyegetés  valódi  létét,  háttér  okait,  és  önmagában a  terrorizmus elleni
küzdelmet.

Aki csak saját tudásának bővítése okán, vagy aki tanulmányai miatt szeretne többet tudni a
jelenségről, a szervezetekről, az egyes országokban elkövetett merényletek részleteiről, vagy arról
milyen nemzetbiztonsági szervezetek védik az egyes országokat a terrorizmustól, azoknak ebben a
könyvben lehetőségük lesz arra, hogy tudásukat bővíthessék.

 

E könyv megírását az eredetileg készített főiskolai szakdolgozatom ihlette, melyben még csak a
legveszélyeztetettebb  nyugat-európai  országokat  vizsgáltam.  A  téma  annyira  magával  ragadó
hatással  volt  rám,  hogy  eldöntöttem,  kibővítem  diplomamunkám  és  egy  szakirodalmi  könyv
formájában  mindenki  számára  lehetővé  teszem,  hogy  jobban  bele  láthasson  a  témába,  mely
mindannyiunk számára fontos lehet.

Összehasonlítások,  elemzések,  és  naprakész információk azok,  melyek segítenek számunkra
abban,  hogy  megérthessük  miért  vált  korunk  egyik  legnagyobb  biztonságpolitikai  kihívásává  a
terrorizmus.

Ugyan, Magyarországnak alacsony a terrorfenyegetettség szintje, még is felelős állampolgárként,
mindannyiunk kötelessége, hogy tisztában legyen az okokkal, a jelekkel, a veszély lehetőségével,
amennyiben  –  bár  reméljük,  erre  nem  kerül  sor!  –  növekedne  az  ország  biztonságának
veszélyeztetettsége.

A globalizmus korában nem szabad elfelejtenünk, hogy a migráció, a szervezetbűnözés és a
történelmi, vallási, etnikai, civilizációs problémák hazánkat is érintik, hiszen mára szinte a világ
összes kontinensére, régiójára és országára igaz a dominó elv.

A legfontosabb szabály a terrorizmus elleni küzdelemben, ugyan akkor, az éberség és, hogy a
probléma forrásainak eszkalálódását megelőzzük, vagy megfékezzük.

A prevenció, ez esetben sokkal mélyebb gondolatokat igényel, mint sem azt gondolnánk.

 



Fontosnak tartottam, hogy a szakmai pontosság és hitelesség mellet, olyan írás szülessen, mely
hasznos lehet és értelmezhető egy olyan olvasó számára is, aki csak saját érdeklődéséből fakadóan
kívánja  bővíteni  tudását  a  témában,  de  helyt  álljon  azok  számára  is,  akik  tanulmányaik  során
választják ezt a témát vagy ilyen munkakörben dolgoznak.

 

A könyv a 2014. június 30-ig történt eseményeket dolgozza fel.

 

A Szerző

 

 

 

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogattak abban, hogy e könyv megszülethessen,

legfőbbképp Édesapámnak és Édesanyámnak, a legjobb barátaimnak, Emesének, Borinak, Lexinek,
Krisztiánnak, Péternek és Tamásnak, valamint amerikai és francia barátaimnak, Stéphanie-nak,

Terra-nak, Nancy-nek, Abel-nek és Jérémy-nek.

Külön köszönettel tartozom

főiskolai mentoraimnak, kiváltképp

Dr. Szatmári Péternek, Dr. Kis-Benedek Józsefnek és Dr. Bótz Lászlónak.

 

2014

„ Mindenki a terrorizmus ellen van, de a terror ellen csak úgy lehet hatékonyan küzdeni, ha tudjuk
kiről és miről van szó. ”



I. rész – Szakirodalmi áttekintés
2. A terrorizmussal és terrorizmus elleni küzdelemmel

kapcsolatos szakirodalmi áttekintés
2.1. A legitim-, és az illegitim erőszak monopóliumának meghatározása

Fontos  értelmeznünk  és  különbséget  tennünk  a  két  fogalom  között,  mivel  a  terrorizmus,
pontosabban a terroristák az illegitim erőszak módszerét alkalmazva igyekeznek félelmet kelteni a
békés állampolgárok körében,  míg kormányzati  vagy nemzetközi  szervezetek esetében nyomást
gyakorolni, az érintett szervezetre, állami vezetésre.

 

Ezzel szemben a szakirodalom a legitim erőszak monopóliumának nevezi az állam rendfenntartó
szerepét, mely nevéből fakadóan is bizonyítja, hogy az állam a rend és a biztonság fenntartása
érdekében a rendfenntartó szerveinek segítségével óvhatja az állam biztos működését.

Érdemes megjegyezni, hogy a nemzetközi szervezetek – mint például az ENSZ, a NATO vagy az
Európai Unió - önmagukban nem rendelkeznek a legitim erőszak monopóliumával, mindösszesen a
tagállamaik révén képesek azt gyakorolni.

 

Ilyen formában a két terminus, kölcsönhatásban van egymással, amikor arról beszélünk, hogy
bizonyos országok, vagy nemzetközi szervezetek, harcot vagy küzdelmet folytatnak a terrorizmus
vagy adott esetben a nemzetközi terrorizmus ellen – melyek egyértelműen, a társadalmi normákkal
nem igazolható módszerekkel folytatják tevékenységüket -.

 

2.2. A terrorizmus meghatározása
A terrorizmusnak, mint jelenségnek, és mint tevékenységnek pontos, tudományos meghatározása

nem létezik. Több mint száz különböző megfogalmazást tartanak számon, de egyik sem ad, egy
egységes tudományos választ mi is az a terrorizmus.

Egy állandóan formálódó és rendkívül alkalmazkodó tevékenységről van szó, melynek nincs arca,
vagy központi irányítója.

A szakterületet vizsgálók körében a legelfogadottabb megállapodás, hogy a terrorizmust céljainak
körbe határolásával lehet a legjobban jellemezni, és így lehet behatárolni azt.

 

„Politikai,  vallási  vagy  ideológiai  célkitűzések  elérése  érdekében  kormányok  és  társadalmak
kényszerítésére  vagy  megfékezésére  tett  kísérletben  az  egyének,  vagy  javak  elleni  erőszak
törvénytelen alkalmazása, illetve az ezzel való fenyegetés.”

 



Ezek  alapján,  az  Észak  Atlanti  Szerződés  Szervezetének  meghatározása,  terrorizmus
tevékenységének  körbeírására,  azokat  a  tevékenységeket  tekinti,  melyek  kényszerítő  hatást
próbálnak gyakorolni egyes nemzetállamokra, vagy nemzetközi szervezetekre valamilyen cselekvési
vagy nem cselekvési ügy érdekében, illetve melynek célja a társadalom megfélemlítése. Mindazon
tevékenység, mely egy nemzetállam társadalmi és politikai stabilitásának megbontására törekszik
agresszív eszközökkel, terrorista tevékenységnek minősül.

Ennek megfelelően megállapítható, hogy egy rendkívül széles spektrumú tevékenységről van szó,
amely arra törekszik, hogy stabilan működő nemzetállamok alkotmányos működése vagy nemzetközi
szervezetek ellen kártékony tevékenységet folytasson. A fentebb említett NATO néző pont szerint, a
megfélemlítés az egyik legjelentősebb eszköze a terrorizmusnak, emellett a történelmi eseményekből
kiindulva, a tömeges pusztítás tekinthető másik eszközeként.

A „Terrorizmus elleni háború évtizedeként” is emlegetett időszak, ami a 2001. szeptember 11-i
Amerikai  Egyesült  Államok  ellen,  az  al-Kaida  által  elkövetett  terrortámadásokkal  kezdődött  és
Osama bin Laden 2011-es likvidálásáig tartott, bebizonyította, hogy a terrorizmus tevékenysége eltér
a katonai hadviseléstől, mivel nem a hagyományos hadviselés szabályait követi.

A globális terrorizmus nem ért véget az al-Kaida legfőbb vezetőjének likvidálásával, mindössze
egy korszak lezárultját lehet itt meghatározni.

A terrorizmus szabályok nélkül működik, éppen ezért a nemzetközi jogrendszer sem vonatkozik rá,
valamint térben és időben egyszerre több helyen van jelen.

Az Europol által készített TE-SAT jelentések is rámutatnak arra, hogy jelentős összefonódás van a
terrorizmus és a szervezetbűnözés között, ami elsősorban a pénzmosás és a fegyverkereskedelem
terén kapcsolódik össze.

2.3. A terrorizmus kategorizálása
Ahhoz, hogy pontosabb kép alakuljon a terrorizmusról, különböző elvek alapján kell felállítani

kategóriákat. A kategóriák felállítása során a közös jellemzők alkotják a szegmenseket.

 

2.3.1. Globális vagy lokális terrorizmus

A legnagyobb szegmentálási kategóriának tekinthetjük, hogy lokális vagy globális terrorizmusról
van szó.

Fontos  megállapítani,  hogy  jellemzően  a  globális  terrorizmus  a  vallási  alapokon  nyugvó
fundamentalista terrorszervezetek hálózatából épül fel, míg a lokális terrorista csoportok nem
részei ezeknek az egész világot átfogó hálózatoknak, és indítékaik sem tekinthetőek egyformának.

Esetenként előfordul, hogy egy-egy lokális terrorszervezet regionális szinten van jelen, ez azt
jelenti, hogy tevékenysége átterjed egy adott ország határain, de még nem tekinthető világméretű
hálózattal rendelkező szervezetnek.

Ebből az következik,  hogy a fundamentalista,  vallási  alapokra épülő terrorszervezetek újfajta
kihívást  hoztak,  mind  a  világ  számára,  mind  pedig  Európának,  különös  tekintettel  arra,  hogy
korábban Európában nem volt jellemző a vallási alapú fundamentalista terrorizmus.



 

2.3.2. Politikai indíttatású, államilag nem támogatott terrorizmus formái

A politikai indíttatású terrorizmus egyik jellegzetessége, hogy céljai között politikai rendszerekre
vagy  a  társadalomra  akar  nyomást  gyakorolni,  annak  érdekében,  hogy  valamilyen  cselekvést
indukáljon, szemben a bűnözési és a még elvontabb patológiai terrorizmus formáival.

Az államilag nem támogatott terrorizmusnak öt eltérő fajtáját különböztetjük meg, melyek
jelen vannak Európában, az amerikai-, az ázsiai-, vagy az afrikai kontinensen is:

szélsőbaloldali, forradalmi terrorizmus

szélső jobboldali terrorizmus

nemzeti szeparatista terrorizmus

magányos merénylők

vallási szélsőséges terrorizmus.

 

A  vizsgált  országokban  Nyugat-Európában  inkább  a  szeparatista  terrorizmus  jelentette  a
legnagyobb terrorizmussal kapcsolatos kihívást egészen 2001.09.11-i, az al-Kaida által az USA ellen
elkövetett terrortámadás sorozatig.

A  dél-európai  országokra  valamint  a  dél-amerikai  országok  többségében  a  szélsőbaloldali
terrorista  csoportok  tevékenységét  ismerjük,  2001-óta  pedig  beköszöntött  a  vallási  szélsőséges
terrorista csoportok kora, mely világméretű problémává fokozódott.

 

2.4. A globális terrorizmus jellege
2001  után  alapjaiban  változott  meg  a  terrorizmus  kérdése  világszerte,  innentől  kezdve

beszélhetünk globális terrorizmusról, és a nyugati-típusú demokráciák harcáról a fundamentalista,
iszlamisták/dzsihádisták globálisterrorizmusa ellen.

Itt kell megemlíteni és azt időközben a nyugati társadalmak is belátták, hogy a fundamentalista,
vallási eredetű terroristák nem feltétlen köthetőek az iszlámvalláshoz. Ezért is helytelen lenne a
vallási fanatikusokat minden esetben az iszlám hit követőivel azonosítani.

További  félreértelmezések  elkerülése  érdekében  az  al-Kaida  jelzővel  fémjelzett
terrorcselekményeket  is  a  szakirodalom  megkülönbözteti  egymástól  az  alábbiak  alapján:

az al-Kaidához kapcsolódó,



az al-Kaidához kötődő,

vagy al-Kaida ösztönzésű terrorista cselekmények szerint.

 

A  három kategória  jól  érezhető képet  mutat  arról,  hogy valóban mennyire  köthető  a  terror
szervezethez az adott esemény.

2.5. ENSZ, NATO, EU - határozat a terrorizmus elleni harcról
2.5.1. Egyesült Nemzetek Szervezete

Globális terrorizmus elleni stratégia címmel az ENSZ közgyűlése 2006. szeptember 8-án elfogadta
a Kofi  Annan főtitkár  által  benyújtott  terrorizmus elleni  harcról  szóló  határozatot  és  mellékelt
cselekvési tervet (A/RES/60/288).

A  Stratégia  négy  alappillérre  épül,  amelyeken  a  tagállamoknak  kell  dolgozniuk,  viszont  a
szervezet segíti munkájukat a CTITF-en (Counter-Terrorism Implementation Task Force) keresztül,
mely a világszervezet tucatnyi ügyosztályát és hivatalát tartja egy hálózatban.

A négy alappillér:

A terrorizmus terjedését segítő körülmények felszámolása,

megelőzni és szembe szállni a terrorizmussal,

növelni az ENSZ tagállamok képességét a terrorizmus megelőzésében és megfékezésében,

biztosítani az emberi jogokat és a jogállamiság tiszteletét, mint a terrorizmus elleni harc

alap elvét.

 

2.5.2.Észak- Atlanti Szerződés Szervezete

A NATO 2001.  december  18-án  tette  közzé  a  tagállamok által  elfogadott  terrorizmus elleni
küzdelemről szóló nyilatkozatot, melyben kilenc pontban leírva elemzi, hogy a szervezet miként kell,
hogy alkalmazkodjon működését tekintve a világban zajló új fenyegetéssel, a Globális terrorizmussal
szemben.

Kiinduló pontjának az Egyesült Államok ellen elkövetett „9/11”-ként is emlegetett terrortámadást
tekinti,  mely az alapszerződés 5. cikkelye alapján úgy tekintendő, hogy az Egyesült Államoknak
minden  szövetségesét  támadás  érte.  A  NATO  és  szövetségesei,  mint  Oroszország  és  Ukrajna
elsődleges célja a Háború megnyerése a Terrorizmus ellen.



 

2.5.3. Európai Unió

A brüsszeli Európai Tanács (European Council), 2003. december 13-án elfogadta a Javier Solana
által vezetett bizottság munkáját, mely a Biztonságos Európa egy jobb világban - Európai Biztonsági
Stratégia címet kapta.

A stratégia az Unió céljait fogalmazza meg valamint a biztonsági környezetre vonatkozó globális
veszélyeket és kihívásokat írja le.

Öt nagy témakörre osztva készült el az anyag, melynek egyik fő eleme, a terrorizmus.

Az ide vonatkozó anyagrész tárgyalja a terrorizmus okozta veszélyeket,  valamint sürgeti  egy
egységes  Európai  Cselekvési  Program  kidolgozását  a  terrorizmus  visszaszorítására  és
megfékezésére  a  tagállamok  területén.

Az anyagban szó van a fiatalok elidegenedéséről, társadalmi peremre kerülésének veszélyéről,
ami  a  terrorizmus  egyik  legnagyobb  forrása  a  második,  harmadik  generációs  migráns  fiatalok
körében.

 

A fentebbi határozatokból és stratégiákból, melyeket a világszervezetek hoztak, kitűnik, hogy míg
az ENSZ és a NATO egy konkrét cselekvési programot dolgozott ki addig az Európai Unió egy követő
jelleggel, konkrét intézkedéseket nem tartalmazó hozzá állást fogalmazott csak meg a terrorizmus
elleni harc évtizedének elején. Ennek okát tekinthetjük a szervezeti struktúra különbségének is,
illetve, hogy mikor a stratégia megszületett, nem volt közös külügyekért felelős megbízott. Ezen túl
ismeretes, hogy strukturálisan és jogilag is evolúciós lépcsőfokon ment keresztül ezen eltelt időszak
alatt az Európai Unió (lásd: Lisszaboni szerződés, 2007)

Mindettől függetlenül az EU - szemben akár az USA-val - másfajta politikát folytat a terrorizmus
elleni harc tekintetében.

Míg az Amerikai Egyesült Államok háborúban áll a terrorizmussal (USA: war on terror), addig
Nyugat-Európa és az Európai Unió hozzáállása az, hogy küzdelmet folytat a terrorizmus ellen (EU: f
ighting against terrorism).

 

 



II. rész - Nyugat-Európa
3. Nyugat-Európa meghatározása

„Toynbee után ötven évvel Braudel hasonló módon szorgalmazta a tágabb perspektívák alkalmazását
és „a világ nagy kulturális konfliktusainak, valamint civilizációi sokaságának” megértését. Az

előítéletek, amelyekre e tudósok figyelmeztettek ma is élnek, és a 20. század vége táján ugyanolyan
széles körben érvényesülnek és ugyanazokban a lokálpatrióta illúziókban ringatóznak, mint

korábban. Azaz, hogy a Nyugat jelenlegi európai civilizációja egyben a világ egyetemes civilizációja
is lenne.”

 

A  fenti  idézetből  is  kivehetjük,  hogy  a  Nyugat  meghatározása  többféle  perspektíva  alapján
értelmezhető. Ennek alapján a Nyugati civilizáció nem egyértelműen csak Európára korlátozódik, de
mindenképp része annak.

Ha földrajzi értelemben vesszük Európa nyugati régióját, ismételten többféle határvonal húzható,
ez  alapján  több  végkimenetel  is  lehetséges,  melyek  alapján  egyes  országok  az  adott  régióba
sorolódnak.

A  többféle  értelmezés  köszönhető  annak,  miszerint  nehezen  elhatárolható  maga,  az  európai
kontinens is. Az amerikai földrésszel ellentétben nem minden irányból határozzák meg egyértelmű
természetes képződmények. Földrajzilag nyugati irányból, délről és északról tengerek és óceánok,
pontos  vonalat  húznak Európa határait  illetően.  Ezzel  szemben kelet  felől  egy  sokkal  kevésbé
egyértelmű határvonal tekinthető, melyet az Urál-hegység lábánál a Kelet-Európai-síkvidék vége
határol.

Civilizációs  és  kulturális  értelemben  véve,  ismételten  több  variáció  létezik  Európa
meghatározására. Tekintve, hogy legkeletibb országa, Oroszország egész hosszában végig nyúlik az
Ázsiai kontinens egész északi részén, a maga sajátságos kulturális keveredéseivel és az ázsiai népek
közelségéből fakadó behatással.

Dél-keleti  irányban a Balkán-félsziget Boszporuszi-szoros felé eső részén Törökország európai
területe fekszik, mely az ország legsűrűbben lakott régiója. A Földközi tengeren található Ciprus
törökök  lakta  része  és  -  a  Balkán  legnagyobb  muzulmán  vallású  etnikumával  rendelkező  -
Bosznia-Hercegovina sem illik bele a tipikus Európai civilizációs és kulturális sajátosságok közé.

Másfajta megközelítés alapján tekinthetők csak az Európai Unió tagállamai Európának, így a nem
csatlakozott országok, mint Norvégia vagy Svájc és a Nyugat-Balkán országai kimaradnak az európai
meghatározásból.

Mindezek  alapján  megállapítható,  hogy  Európa  vagy  az  európai  civilizáció,  illetve  kisebb
egységekre  bontva  az  európai  kontinens,  annak  függvénye,  hogy  milyen  szegmentációs  elvet
alkalmazunk, és az adott szegmensek milyen közös összefüggést mutatnak.

Ennek tükrében a nyugat-európai országok ellen elkövetett terrortámadások és a terrorizmus
ellen folytatott küzdelmük alapján tekinthetjük nyugat-európai országoknak, az Egyesült Királyságot,
Franciaországot,  Németországot  és  Spanyolországot,  mivel  mindegyik  ország  az  európai
kontinensen  található.



Az előzőek mellett mindannyian a nyugati civilizációba sorolhatók és ezekben az országokban
jelenti folytonosságában a legnagyobb nemzetbiztonsági kihívást a terrorizmus.

3.1. ETA, FLNC, IRA – hagyományos terrorizmus Nyugat-Európában
Európában sem volt ismeretlen a terrorizmus fogalma 2001. szeptember 11-e előtt, hiszen több

mint  félszáz  hivatalos  terror  szervezetet  tart  számon a  szakirodalom,  akik  Európa országaiban
léteztek az elmúlt közel száz év alatt.

Az  Európában  tevékenykedő  terrorista  szervezetek  és  a  terroristák  indítékai  is  merőben
ellentétesek a napjainkban globális terrorizmusként emlegetett cselekményekkel szemben.

Jellemzően szeparatista elvek és independencia utáni vágy tekinthető a nyugat-európai terror
szervezetek fő indukálójaként, melyek már a múlt század első évtizedeiben megjelentek (lásd: Ír
Köztársasági Hadsereg).

Minden esetben elmondható, hogy szinte azonos jegyeket hordoznak magukban ezek a terrorista
szervezetek. Jellemzően az államhatalomra kívánnak nyomást gyakorolni vagy bizonyos országrész
függetlenségét kívánják elérni.

Ezen  cselekmények  során  a  módszerek  is  hasonlóak:  emberrablás,  zsarolás,  pokolgépes
robbantásos merényletek.

Mivel 9/11 után világ szinten, így Európában is újra fogalmazódott a terrorizmus, illetve az új
arculata  miatt,  mindenképp  érdemes  különbséget  tennünk  a  globális,  napjainkban  jelenlevő
terrorizmus és a 2001-es évet megelőző terrorizmus között Nyugat-Európában.

Így  tekinthetjük  hagyományos  terrorizmusnak  az  ETA,  IRA  és  a  korzikai  szeparatisták
tevékenységét,  szemben  az  új,  globális  terrorizmussal.

 

3.1.1. ETA – Baszk Haza és Szabadság (Euskadita Askatasuna)

1959-ben alakult meg a terror szervezet, melyet fiatal aktivisták hoztak létre, annak érdekében,
hogy a spanyolországi baszk területek függetlenséget szerezzenek.

Az ETA, területi lefedettségét tekintve a spanyolországi baszk földön illetve Franciaország déli
határvidékének egy kisebbik részén van jelen.

Az első katonai akciójuk egyike, 1959-ben egy pokolgépes merényletsorozat volt, Victoria, Bilbao,
és Santander városokban. Ezek a városok a későbbiek során is rendszeres támadások helyszínei
voltak a terror szervezet számára.

A közvélemény azután fordult el a szervezettől, és veszítette el a szimpátiáját, miután megtörtént
az első civil áldozat halála, ugyan is korábban csak politikusok, épületek vagy kormányzati erők ellen
követett el támadást az ETA.

Az első tűzszünet 1998-ban jelentették be, ami egy éven és két hónapon keresztül tartott, addig
csak kisebb bűncselekmények, mint zsarolás és fegyverrablás köthető a szervezethez, ezen időszak
alatt.

A 2001-es Egyesült Államok ellen elkövetett al-Kaida merénylet sorozat után, a Spanyol kormány



is nagyobb nyomást helyezett az ETA működésére, illetve 2003-tól az Egyesült Államok és az Európai
Unió is veszélyes terror szervezetté minősítette az ETA Baszkot.

Ez utóbbi esemény további lehetőségeket biztosított a Spanyol állam számára, mivel ettől kezdve
nem csak szeparatista csoportnak tekinti a világ a szervezetet, hanem veszélyes terror szervezetnek,
ami ellen így könnyebb fellépni kormányzati oldalról.

Az Europol legutóbbi jelentései alapján az ETA 2011 januárjában újabb tűzszünetet jelentett be,
és nyilatkozatban fejezte ki, hogy végleg felhagy a fegyveres küzdelemmel.

 

3.1.2. FLNC - Korzikai Nemzeti Felszabadítási Front (Front de Libération Nationale de la
Corse)

Az  1976-ban  létrejött  Korzika  felszabadításáért  küzdő  szervezet  a  sziget  legjelentősebb
szeparatista  csoportja.

A Franciaországhoz tartozó sziget már korábbi több mint kétszáz évre visszanyúló szeparatista
törekvésekkel rendelkezik, ügyének rendszeresen sikerül nagyobb csoportot találni, akik igyekeznek
függetlenséget szerezni a „korzikai népnek”.

Fontos megjegyezni, hogy ellentétben a korábban bemutatott spanyolországi ETA-val szemben, a
FLNC és a többi korzikai szeparatista szervezet sem törekszik brutális emberáldozatokat követelő
támadások végrehajtására.

(Történtek emberáldozatok, robbantások során, de ezek a terrorcselekmények elsődleges célja
nem az emberi élet kioltása volt. 1976 és 1989 között 28 embert öltek meg. 6243 merénylet során)

Bevételei inkább pénzmosás útján szerzi, de Franciaország területén legálisan működő vállalatok
üzemelésével is finanszírozzák korzikai tevékenységüket.

Folyamatos kapcsolatot tartott a szervezet a Spanyol ETA-val és az Egyesült Királyságon belüli
IRA-val is, de csak szimpátia és tárgyalások szintjén, 1999-től feltételek nélküli tűzszünetet hirdetett.

 

3.1.3. IRA – Ír Köztársasági Hadsereg (Irish Republican Army)

1969 nyarán jött  létre a Sinn Fein (Mi Magunk) politikai  párt katonai szárnyaként,  mely az
Észak-írországi protestánsok és katolikusok közötti összecsapásokra volt válasz.

Támadásaik célpontjai elsősorban brit rendőrök, katonák és kormányzati hivatalok voltak.

Az IRA az önbíráskodást is alkalmazó gyilkosságokat is követett el, saját törvényeiket követve, így
1969-től 2005-ig közel 1800 embert öltek meg, amiből kb. 650 volt polgári áldozat.

Jellemzően robbantásos merényleteket hajtottak végre (pl.: robbantás London üzleti negyedében),
de magas pozíciójú politikusok ellen is követtek el sikeres vagy sikertelen merényleteket (pl.: Lord
Mountbattent  –  II.  Erzsébet  Királynő  nagybátyja  –  meggyilkolása,  vagy  Margaret  Thatcher
miniszterelnök elleni sikertelen merénylet).


