
 
Terrorizmus az EU-ban: támadások és
letartóztatások 2019-ben
 
A terrortámadások áldozatainak száma jelentősen csökkent az elmúlt években.
Infografikán mutatjuk be a támadások, halálesetek és letartóztatások alakulását 2014 óta.
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Európában 2019-ben 119 terrortámadás történt, ide értve a sikeres, a megakadályozott és a
sikertelen támadásokat is. Ezek közül 21 volt dzsihádista támadás. Habár az EU-ban a
támadások csak hatodát követték el ők, az összes halálesetért (10) és a 27-ből 26 ember
megsebesítéséért ők a felelősek.
 
 
 
Az Europol szerint magas a terrorfenyegetettség
szintje

Terrorista támadások, halálesetek és letartóztatások száma az EU-ban
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A dzsihádista terrorizmus áldozatainak száma csökkenést mutat 2015 óta, Manuel Navarrete,
az Europol ügyvezető igazgatója szerint azonban továbbra is magas a terrorfenyegetettség
szintje.
 
 
Manuel Navarrete június 23-án ismertette az Europol terrorizmusról szóló éves jelentését az
állampolgári jogi szakbizottságban, és megjegyezte, hogy ugyanaz a tendencia figyelhető meg
az erőszakra buzdító online közösségekben a jobboldali és a dzsihádista erők esetében: „a
dzsihadisták számára a terroristák a szent háború mártírjai, a jobboldali szélsőségeseknek
pedig ők a faji háború szentjei”.
 
 
 
Kevesebb a terrortámadás, csökken az áldozatok
száma 
 
Az Europol adatai szerint 2019-ben 3 dzsihádista támadásban10 ember veszítette életét
szemben a 2018-as évvel, amikor 24 dzsihádista támadás során 13 ember vesztette életét.
Kísérletet nyolc uniós tagállamban tettek terrortámadásra 2019-ben.
 
 
 
Meghiúsult támadások 
 
2019-ben 4 dzsihádista támadás hiúsult meg, és 14 támadást megakadályoztak a hatóságok.
 
 
A véghez vitt és a megakadályozott támadásoknak egyaránt főleg nyilvános helyen követték el
és katonai vagy rendőrségi dolgozók voltak a célpontjai, akikre késsel és fegyverekkel
támadtak.
 
 
További adatok infografikánkon.
 
 
 
Radikalizálódás a börtönökben 
 
A terrorista bűncselekmények miatt bebörtönzöttek és a börtönökben radikalizálódó foglyok
továbbra is komoly veszélyt jelentenek. Manuel Navarrete kiemelte, hogy számos országban
hamarosan szabadlábra kerülnek a radikalizált foglyok, ami növeli a terrorfenyegetettséget.
2019-ben egy sikertelen, egy megakadályozott és egy sikeres támadást is börtönben
radikalizálódott foglyok követtek el.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200623-1000-COMMITTEE-LIBE_vd


Mit jelent a radikalizáció és hogyan lehet megakadályozni? Tudjon meg többet!
 
Uniós együttműködés 
 
Az utóbbi időben a tagállamok szorosabbra fűzték az együttműködést ezen a téren, ami
elősegítette a támadások megakadályozását, vagy csökkentették az okozott károkat.
 
 
Az EU terrorizmus elleni fellépéséről ide kattintva olvashat többet. 
 
A terroristák nem használják szisztematikusan a
migrációs útvonalakat 
 
Sokat hallani a feltételezésről, hogy az Európába érkező menekültek biztonsági kockázatot
jelentenek. Az Europol jelentése megismétli, hogy a korábbi évekhez hasonlóan semmi nem
utal arra, hogy a terrorista szervezetek szisztematikusan az illegális migrációt kihasználva
köszönhetően érnek el sikereket.
 
 
2020 terrortámadásairól, valamint az áldozatok és a letartóztatások számáról infografikánkból
lehet többet megtudni.
 
További információ
Az Europol jelentése
Határokon átlépő fenyegetés
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes/20210121STO96105/radikalizacio-az-eu-ban-mit-jelent-es-hogyan-lehet-megakadalyozni
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes/20180316STO99922/terrorizmus-elleni-kuzdelem-az-eu-intezkedeseinek-magyarazata-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20210628STO07262/terrorizmus-az-eu-ban-tamadasok-halalesetek-es-letartoztatasok-2020-ban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20210628STO07262/terrorizmus-az-eu-ban-tamadasok-halalesetek-es-letartoztatasok-2020-ban
https://www.europol.europa.eu/tesat-report
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes

