
Bevezetõ

Július huszonkettedikén Norvégiát és egyben az
egész világot rendkívül súlyos hír rázta meg: bom-
ba robbant Oslo belvárosában, éppen a Norvég
Miniszterelnöki Hivatal és az Olajminisztérium
közvetlen közelében. Az elsõ helyszíni képeken
megrongálódott épületek, törött ablakok, gomoly-
gó füst, a helyszínen ijedten támolygó, sérült em-
berek látszottak. Miközben a globális médiában a
szakértõk az áldozatok lehetséges számáról, a po-
tenciális elkövetõk kilétérõl, valamint az indíté-
kokról vitatkoztak, újabb szörnyû információ érke-
zett: egy politikai nyári egyetem táborhelyén lö-
völdözés folyik, a valószínûsíthetõ áldozatok szá-
ma folyamatosan növekszik. Kezdetben az Al-
Kaida neve merült fel, bár a modus operandival
valami „mégsem volt rendjén”: az események fo-
lyama és logikája nem a 9/11 (New York), 3/11
(Madrid/Atocha) vagy a 7/7 (London) esetében ér-
vényes mintát követte.

Viszonylag hamar kiderült, mi is történt: egy
magányos norvég, miután felrobbantotta a város-
központban hagyott és mûtrágyából házilag készí-
tett bombával telepakolt autóját, rendõrruhába öl-
tözve a közeli Utöya szigetre utazott, ahol a Mun-
káspárt szabadegyetemén lévõ fiatalok között sza-
bályos másfél órás mészárlást vitt véghez. A két
„akciónak” összesen hetvenhét halálos áldozata és
kilencvenhét sérültje volt – egy meglepett és elke-
seredésbe kergetett nemzet, illetve a látottaknak
könnyen hinni nem akaró világ mellett.
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meghatározzuk, alapvonásainak változásait megrajzoljuk. Másrészt pedig arra te-
szünk kísérletet, hogy a Breivik nevével fémjelzett terrorista akciót tipizáljuk. Való-
jában egy lehetséges elméleti és empirikus értelmezési keret kidolgozásához szeret-
nénk hozzájárulni.

A továbbiakban a tanulmányunk alapját képezõ módszertani és elméleti alapve-
téseket tisztázzuk, majd a terrorizmus lehetséges meghatározásai és típusainak vá-
zolása után a Breivik-akciót kíséreljük meg tipizálni (hipotetikus jelleggel). Írásun-
kat következtetésekkel zárjuk.

Módszertani vonatkozások, érvényességi keretek

Tanulmányunk elsõ része elméleti jellegû. Ebben a terrorizmusra vonatkozó szo-
ciológiai szakirodalmat mutatjuk be tömören, a szóban forgó jelenség meghatározá-
sára és változására vonatkozóan. Mindezt abból a célból, hogy a Breivik-féle terroris-
ta akció értelmezéséhez szükséges fogalmakat és koncepciókat prezentálhassuk. A
második – eredetibb – rész (típusalkotás) alapja empirikus: az elkövetõ által elkészí-
tett és közreadott manifesztum, illetve a hivatalos forrásokból származó tájékoztatók
tartalomelemzésén alapszik. Az 1518 oldalas manifesztum eredeti címe: 2083: A
European Declaration of Independence; ez a terrorista által kiadott hitvallás vélemé-
nyünk szerint alkalmas arra, hogy olyan információkkal szolgáljon, amelyek az eset
értelmezéséhez a kulcsot képezik – a hivatalos nyilatkozatok mellett. (Tudatában va-
gyunk annak, hogy a kérdésben rendelkezésre álló információk korlátozottak, he-
lyenként pontatlanok és nem is teljesek. Mindezek ellenére úgy gondoljuk, vállalko-
zásunkhoz az alapvetõen szükséges adatokat mégis biztosítják.)

Általános elméleti keretek és fogódzók

A jelenkori társadalmakban három fõ félelemforrás létezik. A természeti katasztró-
fák, a technológiai veszélyek és végül, de nem utolsósorban a terrorizmus (Beck 2003;
Posner 2004) képezik azokat a kockázatokat, amelyektõl a többség tart, adott esetben
retteg (újabban a gazdasági válság is belépett az aggodalomra okot adó tényezõk sorá-
ba). A leselkedõ természeti katasztrófákat a hírhedt Katrina és a cunami példái, a tech-
nológiait a Csernobil és részben a Y2K (az évezredváltás és számítógépes dátumrögzí-
tés vélt problémája), a terrorizmust pedig a 9/11 fémjelzi és szimbolizálja legjobban.

A terrorizmus a nyugati világban különösképpen kockázatosnak tekintett, hiszen
elõidézheti a másik két kockázat bármelyikét: természeti katasztrófát okozhat példá-
ul egy vízgyûjtõgát felrobbantásával, illetve technológiait, ha atomerõmûvet röpít a
levegõbe, vagy éppenséggel létfontosságú szervereket von ellenõrzése alá (mondjuk
egy katonai vagy légi támaszponton).

Ebben a tanulmányban követett alapállásunk szerint a terrorizmus modern társa-
dalmi termék. Terrorizmusról (legalábbis annak mai, megszokott és tudományos ér-
telmében) csak a modern társadalomban beszélhetünk, hiszen csak itt jöttek létre
azok a strukturális, jogi és politikai feltételek, amelyek a jelenséget egyáltalán életre
hívhatták és mûködtetik. Továbbá másik alaptézisünk, hogy a terrorizmus társadal-
mi probléma, vagyis a normális társadalmi élet formáit számos ponton negatívan
érinti. A Breivik-ügy nem csupán sokkolta a norvég társadalmat, hanem kihatással
volt a tõzsdeindexek alakulására, a kormányzat mûködésére és hosszabb távon az
emberek bizalom- és biztonságérzetére, mindennapi viselkedésére is. Módosultak ál-
tala a félelemfaktorok, illetve hozzájárult a Paradicsom-illúzió szertefoszlatásához.

Továbbá úgy tartjuk, a terrorizmus egy relatív társadalmi jelenség, mert fenome-
nológiai megítélése (jelentése) idõben és társadalmanként változó. Jelentése mindig4
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a konkrét társadalmi, politikai és történeti tényezõk komplex kölcsönhatásának függ-
vénye (Suter 2007). A norvég terrorista minden józan érzésû ember számára egy fa-
natikus gyilkos, de bizonyára vannak olyan szélsõséges csoportok, amelyek szemé-
ben hõsnek számít, tette pedig bocsánatosnak – mindez vonatkoztatási rendszer
függvénye.

Végül úgy tartjuk, hogy a terrorizmus politikai jellegû, célja a fennálló állapotok
valamilyen irányba való megváltoztatása, egy (rendszerint statisztikailag kisebbséget
alkotó) társadalmi csoport érdekeinek az erõszakos érvényesítése. A továbbiakban
nézzük meg, hogyan határozható meg a terrorizmus, és jellege hogyan változott az
idõk során (részletesen lásd Péter 2009, 166–204.).

Terrorizmus és társadalmi változás
Legalitás és erõszak a modern társadalomban

Korábban említettük, hogy a terrorizmus modern termék; terrorista jellegû harci
cselekvések az emberiség történetének korai szakaszában is jelen voltak. (Számos
példát hozhatnánk fel; ezeket premodern vagy prototerrorizmusnak nevezzük.) Úgy
tartjuk, hogy a terrorizmus kérdésköre mint társadalmi jelenségé, a modernizáció
következtében bontakozott ki és nyerte el társadalmi jelentõségét (ami aztán tovább
növekedett a posztmodernizáció és a globalizáció nyomán, és a Breivik-ügy kapcsán
látszik újra átalakulni).

A modern társadalom létrejöttével az erõszak természete és státusa is gyökeresen
megváltozott, akárcsak a bevett hadviselési formák. A modern társadalom egy centra-
lizált, erõs politikai hatalommal rendelkezõ államot jelent. Az állam (amitõl elvált a
társadalom mint szabad emberek önkéntes társulása) egyetlen politikai testbe integrál-
ta a népességet, amelynek állampolgárságot adott. Cserében két fontos dolgot várt el
(amellett, hogy idõben fizesse be az adót, és a sorköteles menjen el katonának): egy-
részt lojalitást, vagyis hogy neki, az õ parancsainak engedelmeskedjék, azokat fogadja
el és kövesse, másrészt pedig hogy az állam intézményrendszerét és ezzel implicite a
parancs-megfogalmazás lehetõségét és kompetenciáját az állampolgárok tekintsék jo-
gosnak, helyénvalónak, más szavakkal legitimnek. A második elvárás tehát a legitimi-
tás igénye. Mindezek az alapjai a demokratikus jogállamnak, amelyben a legális-raci-
onális uralom formája a meghatározó – szemben a premodern rendi társadalom tradi-
cionális vagy karizmatikus uralmi típusával (lásd Weber 1987).

A modern állam tehát egy központosított (nemzet)állam, amelynek fizikai-föld-
rajzi határai vannak; azon belül világosak a törvények, vagyis a jogok és kötelessé-
gek rendszere, amiket el is számoltatnak megsértésük esetében. A modern állam
szubjektuma a nemzet mint közösség, és ez leginkább a közös nyelvben és kultúrá-
ban ölt testet. A premodern társadalmi viszonyokhoz képest tárgyunk szempontjá-
ból egy igencsak releváns vonatkozást kell még kiemelnünk. Nevezetesen, hogy a la-
zán központosított premodern agrártársadalmaktól eltérõen a modern korban a tár-
sadalmi erõszak állami monopóliummá válik (Weber 1987). Azaz amíg a középkor-
ban az arisztokrácia képviselõi a vazallitás logikáját követve saját célra fenntarthat-
tak (és rendszerint fenn is tartottak, vagy ha kellett, gyorsan verbuváltak) harcos se-
regeket, amelyeket szükség esetén bevethettek (gyakran a másik arisztokrata ellen,
lásd például az angliai Rózsák Háborúját a középkorban), addig a modern társada-
lomban mindezt többé már nem tehették meg. Az állam intézménye kizárólagos jog-
gal (kompetenciával) rendelkezik a legitim erõszak alkalmazása terén a saját állam-
polgárai, illetve más nemzetállamok ellen. A legitim erõszak a törvények által sza-
bályozott módon történõ erõszakalkalmazást jelenti, és erre is csak végsõ esetben ke-
rülhet sor (Péter 2009, 169).
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Magyarán csak intézményeken keresztül ellenõrzött állam tarthat fenn törvénye-
sen katonaságot, rendõrséget, titkosszolgálatokat, csendõrséget, határõrséget, adóhi-
vatalt. Ezzel a modernitás meghatározta az erõszak legitim és illegitim státusát, azok
alkalmazásának legitim vagy illegitim állapotát. Az erõszak feletti állammonopólium
kontextusában a társadalom egyik csoportja sem indíthat legitim módon harcot vagy
háborút egy másik csoport vagy maga az állam ellen; de más állam ellen sem (uo.). 

Ha mégis, akkor illegitim az erõszakhasználat: az esetek többségében ez terroriz-
musnak számít – Breivik magánember, akinek semmiféle legitim erõszakhoz való jo-
ga nem volt; ezt rendõrruhával álcázta, tudatosan félrevezetve áldozatait.

Terrorizmus – lehetséges meghatározások

Tanulmányunk tárgyát legegyszerûbben úgy definiálhatnánk mint bármiféle ille-
gitim erõszak használata, bárki ellen. Egy taktika, egy harcmodor (Burke 2007). Gya-
korlatiasabb az a meghatározás, amelyik felsorolja azokat az aktusokat, amelyeket
terroristák szoktak elkövetni (Henslin 2004). Leggyakrabban: emberrablás (ennek le-
gitim formája az õrizetbe vétel), túszejtés (vs. letartóztatás), repülõeltérítés (vs. fel-
tartóztatás), robbantás (hatástalanítás), gyilkosság (likvidálás). Ilyen konkrétabb
meghatározással szolgál Haechling (2000) is. Szerinte a terrorizmus nem egyéb,
mint politikai célból fenntartott illegális erõszakhasználat, amelyik gyilkosság, em-
berrablás és robbantás formáját ölti.

Martin (2004) szerint, aki elsõsorban a napjainkra érvényes újterrorizmus jelen-
ségére alkalmazza a fogalmat, a terrorizmus „politikailag motivált erõszak minimáli-
san olyan védett puha célpontok (soft nodes) ellen, mint például civilek vagy passzív
katonai egységek” (Martin 2004, 335.). Ehhez nagyon hasonlít a Hamm által adott
definíció: „illegális erõszak vagy azzal való fenyegetõzés emberi vagy más célpontok
ellen (Hamm 1994, 178. – idézi Martin 2004, 357.). Vagy a terrorizmus „politikai jel-
legû, különféle formát öltõ erõszak, amelyet a közösség egészének vagy egy részének
az elrettentése és a figyelmének felkeltése céljából alkalmaznak” (Heymann 1998,
3.). Igen hasonló a Miller (2004) által adott definíció is, miszerint „az erõszak szisz-
tematikus alkalmazása a népesség megfélemlítése érdekében politikai célokból”. Az
amerikai hatóság, a United States of America State Code szerint a terrorizmus szub-
nacionális vagy illegális társadalmi csoport általi, nem harcoló (non-combatant) fe-
lek ellen tervszerûen elkövetett erõszak. Mi a továbbiakban a Jenkins által adott
meghatározást fogjuk alkalmazni; ez pedig a következõket tartalmazza: „erõszak po-
litikai célokból történõ alkalmazása vagy azzal való fenyegetõzés egy bizonytalan és
félelemteli légkör kialakítása érdekében” (Jenkins 2000, 3138.).

Az idézett felvetésekben közös, hogy elsõsorban a nyugati, demokratikus társa-
dalmi viszonyok kontextusában van értelmük. Ott releváns, ahol pluralista politikai
berendezkedés mûködik, és az állampolgárok számos legitim eszközzel és úton ki
tudják fejezni akaratukat; ahol a tolerancia, a szólás-, a sajtó- és a véleményszabad-
ság alkotmányosan garantált, ahol a konszenzusos konfliktusmegoldás mechaniz-
musai az elsõdlegesek, ahol a közvélemény jelöli ki a kormányzat cselekvéseinek le-
hetséges korlátait; ahol a hatóságoktól való félelem nem mindennapos életérzés. Má-
sik közös elem: a terrorizmust politikai jellegûnek tekintik. Tág értelemben termé-
szetesen minden közre vonatkozó tematizálás és megoldási javaslat természetszerû-
leg politikai természetû (Heller 1992); a terroristák sem kivételek. További közös ele-
mek az erõszak, a politikai motiváció, valamint a félelem és rettenet generálása. 

A terrorizmus színeváltozásai – klasszikus és új terrorizmusok

Ha általános társadalmi-környezeti szempontok szerint akarjuk a terrorizmust ti-
pologizálni, akkor durván két fõ típust ragadhatunk meg – legalábbis a Breivik-ügy6
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bekövetkeztéig. Mindkettõnek más a környezete; a klasszikus és az újterrorizmus két
fõ osztálya közötti analitikus megkülönböztetés a kronológiai ismérv mellett a célok,
a terrorista-kultúra, a kiemelt célpontok, valamint a szervezet mûködési logikája és
struktúrája. Mindkettõnek számos alfaja van, ezekre most nem térünk ki. A klasszi-
kus terrorizmus elsõsorban a hidegháborúra jellemzõ, az újterrorizmus pedig a glo-
balizáció kontextusában kibontakozott jelenség. Mielõtt a Breivik-féle akciót megkí-
sérelnénk valahová besorolni, vessünk ezekre egy pillantást.

A klasszikus terrorizmus

A hidegháború alatt a két tömb (Nyugat versus Kelet) tagjai igyekeztek a másikat
ideológiai és politikai vonalon feltartóztatni (befolyását csökkenteni), a saját befo-
lyást pedig kiterjeszteni, elsõsorban a harmadik világban, ahol maguknak megbízha-
tó szövetségeseket szereztek (a katonai fegyverkezési verseny fokozása mellett) (Ken-
nedy 1992, 353–363.). Ez képezi a hidegháború lényegét. A frissen felszabadult volt
gyarmatok a harmadik világban (a posztkolonializmus idején) jó terepet biztosítot-
tak a két fél befolyásának kiterjesztésére (ezért nevezik sokan ezt neokolonializmus-
nak, lásd Fischer 1992). Magyarán a két tömb a másikat akarta a maga javára befo-
lyásolni, s ha ez nem ment, akkor a világ többi részén növelni a saját befolyását. Ezt
a fajta versenyt az atomháború várható kimenetele miatt egymás között nem vívhat-
ták meg fegyveresen, a harmadik világban azonban közvetítõkön keresztül igen.

Az egyszerûség kedvéért azt mondjuk, hogy a harmadik világ egy része a befolyás
tekintetében megoszlott a Nyugat és a kommunista tömb között; a másik fél ezt
mindannyiszor ellensúlyozni próbálta. A „nyugatbarát” országokban (például Ko-
lumbia, Thaiföld, Fülöp-szigetek, de Görögország is a katonai diktatúra idején) létez-
tek belsõ fegyveres ellenzékiek, gerillák, akik marxisták voltak, és a fennálló rendet
akarták megdönteni, helyette pedig szovjet típusú rendszert létrehozni. A „szovjet-
barát” államokban is (például Mozambik, Angola, Nicaragua, Afganisztán) mûködött
belsõ ellenzék, ami szintén a kormány fegyveres megdöntésére törekedett. Nos a két
tömb közötti verseny logikájában, az elsõ és második világ kormányai a hozzájuk
ideológiailag közel állókat fegyverrel, logisztikával, szakértõkkel támogatták – így
közvetítõkön keresztül katonai harcot is folytattak egymással. Ezt nevezik proxy-ter-
rorizmusnak (Martin 2004, 355–354.). A proxy-terrorizmus leginkább Latin-Ameri-
kára, Afrikára és Délkelet-Ázsiára volt jellemzõ. Mára a proxy-terrorizmus ebben a
formában nem létezik. Ez szekuláris jellegû terrorizmus, hiszen világi, politikai cé-
lokat követ, és ideológiai alapja van: leginkább marxista alapú, amit helyi kulturális
színezettel töltöttek fel, mint a perui Tupak Amaru vagy Fényes Ösvények. Ez a
proxy-terrorizmus, mint látható, eleve nemzetközi, mert más kormányok támogat-
ják. Természetesen ebben az egyenletben olyan más, nagyobb harmadik világbeli ál-
lamok is jelen vannak – szponzor államok –, amelyek a maguk regionális érdekeinek
érvényesítése érdekében támogatnak helyi szakadár vagy politikai csoportosuláso-
kat. Ilyen leggyakrabban emlegetett példa Irán és Líbia, amelyek a Közel-Keleten Iz-
rael ellen a Hezbollah és Hamász támogatói, akárcsak Szíria vagy sokáig Pakisztán
Afganisztánban a szovjet invázió idején (1979–1991). Ezek közül kerültek ki azok,
akiket George W. Bush haramiaállamoknak nevezett (Suter 2007).

A hidegháború alatti klasszikus terrorizmus másik altípusa az etnonacionalista
és szekuláris terrorizmus, amelyik elsõsorban a Nyugatra korlátozódott (nem kizáró-
lagosan, de itt most csak errõl beszélünk). Ezek egyik ága a szakadár mozgalmak ter-
rorizmusa, amelyek nemzetépítési projekteket akartak/akarnak gyakorlatba ültetni:
Baszk államot (ETA), önálló ír szigetet (IRA) akarnak; ikonikus példák a PFSZ és az
Al Fatah is, amelyek egy önálló palesztin állam létrehozásáért küzdöttek (és jelenleg
már nem számítanak terrorista csoportnak). A másik ág az ideológiai mozgalmak ter-
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rorizmusa, amelyek Nyugaton is egy marxista típusú társadalomtípus létrehozásáért
küzdöttek. Ezek a nyugati marxista terrorista csoportok, mint az olasz Vörös Brigá-
dok vagy a nyugatnémet Vörös Hadsereg Frakció, a fennálló kapitalista politikai ren-
det akarták megdönteni. 

Mindkettõ szekuláris mozgalom, elnyomottak valamilyen csoportja nevében be-
szél, ellensége egy állam vagy politikai rend; az utóbbi egy nemzetközi ideológiai
forradalmat akar megvalósítani – ezért is nevezhetõk õk állam nélküli forradalmá-
roknak (Henslin 2004).

A hidegháború 1990-ig tartott: a második világ azt elvesztette, fokozatosan beta-
gozódott az elsõ világba; a Szovjetunió felbomlott, a régi ellenségek közül sokan ma
partnerek a NATO-ban és az idõközben létrejött Európai Unióban. A kétpólusú vi-
lágrend hirtelen megszûnt, helyette – legalábbis egy ideig – az Amerikai Egyesült Ál-
lamok egyedüli szuperhatalommá vált (ez a jelek szerint nem tart majd olyan soká-
ig). Nem lett vége ugyan a történelemnek, ahogyan Fukuyama jósolta (1992), a ki-
lencvenes évek elején viszont a liberalizmus zsarnokság feletti „gyõzelme” látszott
bekövetkezni. Jelentõs gazdasági folyamatok is végbementek a geopolitikai változá-
sok mellett, amit globalizációnak szoktunk nevezni.

Az újterrorizmus

A globalizáció kibontakozásának kontextusában a terrorizmusnak is változáson
kellett átesnie – így jött létre az újterrorizmus. Az újterrorizmus természetesen kap-
csolatban állt a klasszikus terrorizmussal, különösképpen a proxy-terrorizmussal.
Mai fõszereplõi korábban proxy-terroristák voltak, elsõsorban Afganisztánban
mudzsaheddinekként (õk az afgán arabok), akik nyugati támogatással a szovjetek el-
len harcoltak. Számos országból érkeztek azok, akik 1991 után, illetve az elsõ Öböl-
háború hatására vallási alapon a Nyugat ellen fordultak (Burke 2007). Az újterroriz-
must ikonikusan az Al-Kaida testesíti meg; mindez eléggé elnagyolt ugyan, de két-
ségetelen, hogy a New York-i, madridi, Bali-szigeteki, illetve a londoni merényletek
már teljesen újszerûek, és az Al-Kaida által megjelenített kollektív tudat termékei.
Hogyan jellemezhetõ tehát az újterrorizmus, és mi az?

Újterrorizmusnak a radikális iszlamizmus nevében elkövetett, civileket támadó
szektariánus terrorizmust nevezzük. Az elkövetõk vallási mezben prezentálják való-
jában politikai céljaikat (egy pánarab, szigorúan a sáriára épülõ vahabita-szalafi isz-
lám állam létrehozását); õk az ügy iránt elkötelezett hívek, követõk (a szónak a
weberi értelmében), akik a karizmatikus vezér által megtestesített cél érdekében te-
vékenykednek, ami a szekuláris-laikus államforma elpusztítása, az igaz hit gyõzel-
me. Privát szponzorok pénzelik õket (mint korábbi szellemi vezetõjük, Uszama ibn
Ládin – akinek nevét gyakrabban Oszama bin Laden írásmóddal használták –, ala-
pítványok, karitatív szervezeteknek álcázott cégek). A korábbitól eltérõ harci stílus
jellemzõ rájuk: civil célpontokat támadnak gyakran, hiszen céljuk a minél több ál-
dozat. Ezért kiszámíthatatlan a csapás helyszíne és ideje, valamint az alkalmazott
taktika és az eszközök. Nincsenek szoros értelemben vett világi jellegû politikai kö-
veteléseik, önmagában az akció a konkrét cél. Ugyanakkor a felelõsségvállalás diffúz.
Az elkövetõk nem képeznek bürokratikus jellegû, hatalmi központtal jellemezhetõ
hierarchikus csoportot, inkább cellaalapú, önálló elemek laza hálózatát, amelyeknek
cselekvési autonómiája magas; lényegében egy decentralizált szervezetrõl van szó
(Burke 2007). A háló elemeit a kollektív tudat, valamint a közösen elfogadott ellen-
ségkép tartja össze; ez egyfajta franchise. Mindezek együttesen adják az újterroriz-
mus legfontosabb vonását, az úgynevezett aszimmetriát. 

Az aszimmetrikus (Martin 2004, 362.) terrorista csoport és terrorista akció nem
konvencionális, nem várt és nem elõrejelezhetõ, a bármi, bármikor, bárhol lehetsé-8
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ges princípium alapján. Az aszimmetriát az ellenlépések tekintetében is hangsúlyoz-
zák: egy láthatatlan magánszervezet áll szemben az állammal, államszövetséggel,
amelynek az ellenlépéseit a nemzetközi szerzõdések kötik, a célpontot (például az
Al-Kaidát) viszont nem. Államot, Afganisztánt vagy Irakot, pontosabban azok hiva-
talos hadseregét meg lehet támadni, az Al-Kaidát viszont már problémás.

Breivik – atipikus eset vagy posztglobális terrorizmus?

A Breivik-akciót tekinthetnénk egyszerûen egy atipikus terrorista esetnek, egy tö-
meggyilkos ámokfutásának (az oklahomai robbantó Ted Veighthez hasonlóan). A
Manifesztumban megfogalmazottak és az ügyvédjén keresztül közvetített informáci-
ók alapján (Lásd Time, 2011.08.05.) azonban egy olyan kép körvonalazódik, ami ta-
lán túlmutat mindezen. Összesen hetvenhét ember esett áldozatul, ami Londonnal
(7/7), de Madriddal (3/11) is összemérhetõ veszteség.

Ha a fentiekben követett magyarázó változókat és dimenziókat nézzük, akkor ki-
derül, hogy Breivik hosszabb távon egy muszlimok által mentes õsi Európát kívánt
létrehozni (annak keresztes lovagjaként lépett fel), de ugyanakkor a kulturális relati-
vizmus, a multikulturalitás, illetve a politikailag korrekt beszédmód és a kritikai el-
mélet, valamint az egyetemi oktatás ideológiája ellen is részletekbe menõen állást
foglalt (Manifesto, 11–27., illetve 28–33.). Bár muszlimellenessége hangsúlyos, ez
nem képezi világnézetének kizárólagos elemét: „fõ ellenségnek” a politikai korrekt-
séget és annak ideológiáját tekintette, amelyek szerinte az (igazi, tehát nem beván-
dorló) európaiak szabadságát korlátoznák. 

Közvetlen céljaként a norvég kormány bevándorláspolitikájának határozott szigo-
rítását jelölte meg. Cselekedetének áldozatai is eltérnek a klasszikus vagy újterroriz-
mus „szokásos” alanyaitól: a belsõ ellenséget, norvég állampolgártársait ölte meg;
nem az állami erõszakszervezeteket vagy az „idegeneket” – ilyenre még aligha volt
példa ekkora skálán a terrorista akciók történetében. 

További különbség, hogy a „szervezet” nem hierarchikus-bürokratizált (mint a
klasszikus terroristák esetében), sem pedig hálózati-cellaalapú (újterrorizmus) – egy-
szerûen nem is létezik, hanem egybemosódik az egyénnel. Akárcsak a szponzorkér-
dés, ami szintén eltérõ bármilyen ismert típustól: egymaga finanszírozta bombagyár-
tását és akcióját is – a másik két típus esetében államok vagy magánszervezetek a fi-
nanszírozók (õ maga összköltségét 300 000 euróra becsülte). Sõt álcaként Breivik ag-
rárcéget is mûködtetett, amelyik révén Lengyelországból a nagy mennyiségû mûtrá-
gyát importálta (amit a bombához használt fel).

Másik feltûnõ vonása személyének túlzott, de tudatos elõtérbe helyezése, a sze-
mélyes düh és bosszú motivációs tényezõje – a kérdés személyes kérdéssé vált; ezt
már a manifesztumban is elõre jelezte (8–9.). Nem lett öngyilkos, mindent magára
vállalt, újabb követelésekkel állt elõ. 

Ha mindezeket kapcsolatba hozzuk a válság hatásaival (bûnbakkeresés), illetve a
jelen pillanatban egyelõre az alig teoretizált deglobalizáció (Van Bergeijk 2010) fo-
lyamatával, akkor könnyen meglehet, újabb Breivikek esetében egy új terrorizmustí-
pus körvonalazódhat.

Mindezeket szintetikusan az alábbi táblázatban fogaltuk össze.

9
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A terrorizmus két fõ osztályának általános jellemzõi, illetve a Breivik-akció tulajdonságai
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Dimenziók Klasszikus terrorizmus Újterrorizmus Breivik-féle terrorizmus* 

Hosszú távú 
politikai célok

Egy új nemzetállam
létrejötte 

vagy a politikai rend
megváltoztatása: 

elsõsorban lokális érdek

Pániszlám állam létre-
hozása, a „hitetlenek”
elpusztítása: globális

érdek

Egy õsi jellegû Európa
létrehozása, az európai

bevándorlás megszi-
gorítása regionális (õsi
és közösnek tekintett)

érdek

Rövid távú közvetlen
célok

Publicitás, tematizálás,
anyagi haszon, szimbo-
likus és anyagi károk

Pusztítás, minél 
nagyobb skálán

A belsõ ellenség
elpusztítása,

megbüntetése

Célpontok Az állam formális
intézményei, kiemelt

helyen az erõszak-
szervezetek, politiku-
sok, ritkábban civilek

Civilek, ártatlan
állampolgárok

A helyzetért felelõsnek
tartott civilek, ártatlan

állampolgártársak

Terroristakultúra Informális, de
némiképpen

kiszámítható mintát
követ, hallgatólagos

„megegyezés” a 
hatósággal, 

anticipálható 
ciklikussággal; 

konkrét követelések és
vállalt felelõsség; 
van egy sejthetõ 
forgatókönyve,

figyelmeztetés elõzi
meg

Nagyon változatos,
kiszámíthatatlan,
ciklikussága nem

anticipálható;
nincs sejthetõ 

forgatókönyve; nincsen
elõzetes figyelmeztetés;

nincsenek konkrét
követelések; diffúz
felelõsségvállalás

Nem kikristályosodott,
klasszikus és újterroriz-
musra jellemzõ elemek
keveredése (robbantás)

és civilek közvetlen
gyilkolása;

nincsen elõzetes
figyelmeztetés, 

teljesíthetetlen és
homályos követelések,
személyes felelõsség-

vállalás;
az elkövetõ van a

központban, nincsen
öngyilkosság vagy

rejtõzködés

Alkalmazott taktika Robbantás, eltérítés,
emberrablás

Nagyon változatos Robbantás, személyes
gyilkolás

Ideológiai alapja Etnonacionalizmus,
politikai és proxy, tehát

szekuláris

Vallási jellegû, tehát
szektariánus

Diffúz, szekuláris és
szektariánus elemek

elegye, inkább 
személyes

Az operációs szint Lokális szint,
leggyakrabban

nemzetállami kereteken
belül

Globális, elvben
bárhol

Helyi

A szervezet struktúrája Hierarchikus,
központosított

Hálózati, cellaalapú Egyén

A pénzforrások Helyi és állami források
(„szponzor államok”

részérõl)

Magánforrások Saját forrás



Jenkins 2000; 2004; Martin 2004; Burke 2007; MIPT nyomán, 
Péter 2009, 184. alapján adaptálva. *Sajátos eset.

Következtetés

Tanulmányunkban arra vállalkoztunk, hogy a Breivik-féle terrorista akció értel-
mezéséhez egy lehetséges elméleti keretet szolgáltassunk. Megállapításaink szerint
a norvég terroristára jellemzõ modus operandi és a mögötte álló (manifesztumában
részletesen kifejtett) személyes tényezõk és indokok, valamint a társadalmi folyama-
tok alapján nem állítható, hogy csupán egy atipikus terroristatípussal/esettel lenne
dolgunk; inkább azt a hipotézist fogalmazzuk meg, hogy az eset önmagában egy sa-
játos, eddig nem tapasztalt típust képez.
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Tipikus
terroristaszervezetek

ETA, IRA, FARC, PFSZ,
Fekete Szeptember

Al-Kaida A. B. Breivik

Dominánsan
jellemzõ
korszakok

Hidegháború alatt;
1947-1990 között a
megosztott világban

A globalizáció jelen
idõszakában; 
1990 után,

hangsúlyosan 2001 óta,
a globalizált világ-

faluban

A gazdasági válság és
deglobalizáció 
idõszakában, a 

megváltozott lakóhelyen

Az elkövetõk Többnyire marginális
csoport tagjai,
alacsonyabb 

iskolázottsággal

Magasan 
iskolázottak,

középosztályi vagy 
felsõosztályi 
származással

Magasan iskolázott

Példázó
események

Lockerbie,1988;
Belfast, 1972;

München, 1972
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