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Abstract 

Despite the fact that the base of muslim religion is in Western-
Asia, Southeast-Asia has bigger muslim population than the 
„cradle of Islam”. The World’s biggest Muslim country is not in the 
Middle-East, but in South Asia: it is Indonesia, but Bangladesh is 
in the top 5 as well. Furthermore, countries such as Malaysia, 
Thailand and increasingly in the Philippines has also a big 
number of Muslim inhabitants. In these countries, based on 
history and cultural differences, Islam was not the main religion, 
that is why monotheist and polytheist believers have to live 
together in peace. However, since 2014, the Islamic State has 
started to influence this area that is why the phenomenon of 
jihadism increases rapidly. 
In my following research, I would like to investigate the state of 
Islamism in Indonesia and Malaysia, before and after the 
increased presence of the Islamic State, moreover, I would like to 
compare these countries and summarize their efficiency on 
counter-terrorism operations. 
 

                                                

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója 
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A radikális iszlám jelenléte Indonéziában az Iszlám Állam 
megalakulása előtt 

A radikális iszlám megjelenése Délkelet-Ázsiában a 19. 
század elejére tehető, de maga a muszlim vallás már 
évszázadok óta uralkodó a térségben. A jelenlegi viszonyokat 
tekintve Délkelet-Ázsiában közel 3 millióval több muzulmán él, 
melyet az alábbi táblázat is szemléltet: 

 

Régió: Közel-Kelet Délkelet-Ázsia 

Lakosság: 263,521 millió 643,375 millió 

Muszlim lakosság 
aránya: 

88.67% 36,77% 

A muszlim lakosság 
megközelítő száma: 

233,664 millió 236,568 millió 

23  

Indonézia területén található a világ legnagyobb 
muzulmán közössége – a lakosság tekintetében a vallás 
követőinek száma 80%-ot, világviszonylatban pedig 13%-ot tesz 
ki szunnita többséget képviselve. Miután Hollandia gyarmati 
birodalma felbomlott, ezáltal Indonézia is függetlenné vált, az 
ország politikai berendezkedése szekuláris irányítási mintát 
követve lépett a demokratikus vezetés útjára. 

                                                

2 A Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia jelenlegi lélekszáma. 
www.worldometers.info (letöltés időpontja: 2016.11.17) 

3 2012-es adatok a vallási megoszlásról a Közel-Keleten és Délkelet-
Ázsiában. www.thearda.com (letöltés időpontja: 2016.11.17.) 
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A muszlim közösségek térhódítása már a 19. század 
derekán megjelent a szigetországban szaúdi kereskedők és 
külföldön tanuló vagy zarándokló indonézek által, azonban a 
mérsékelt nézetek mellett a szuezi csatorna 1869-es megnyitása 
után egyiptomi befolyásra a szalafita4 és vahhabita5 irányzat is 
követőkre talált. A kisebb radikális csoportok viszonylag kis 
hányadát teszik ki a muszlim közösségnek. A holland befolyás 
idején (az 1800-as évektől 1949-ig) mindkét radikális mozgalom 
szimpatizánsi köre kibővült, hisz a holland befolyást a „romlott 
nyugati civilizáció” terjesztésének tekintették, ami bemocskolja az 
emberek erkölcsét, ez ellen pedig a hívők küzdeni kötelesek. 

Az addig nem túl nagy befolyással rendelkező vallási 
csoportok számára nagy változást hozott az 1949-ben kikiáltott 
indonéz függetlenség, hiszen alapvető, közös ellenségük (a 
nyugati elnyomás) gyakorlatilag megszűnt az országban. A 

                                                

4 Az Iszlámban Szalaf-nak Mohamed Próféta társainak közvetlen 
generációját nevezzük, akik széleskörű vallási tudásukról, igazságosságukról, 
illetve jótetteikről híresültek el. Tekintve, hogy a mai értelembe vett szalafitákra 
ezen jellemzők nem feltétlenül igazak, őket leginkább neo-szalafiknak lehetne 
nevezni. Tekintetükben az irányzat képviselői inkább a konzervatív képviselői az 
iszlámnak, ezen felül pedig csak az általuk kiválasztott vallástudósok hittételeit 
fogadják el. Hasonlóan a vahhabitákhoz, napjainkra váltak radikálissá, ez 
azonban nem egyenes következménye irányzatuknak, inkább kiegészítése. 
Forrás: i.m.  

5 Az úgynevezett vahhabizmus egy XVIII. században élő, szaúd-arábiai 
vallástudós, Mohamed ibn Abdul-Wahhab nevéhez köthető, kinek tanításai 
számos szaúdi uralkodót megihlettek. Wahabb nevére hivatkozva sokan 
ellenezték a királyság modernizálását, ‘izmus’ tekintetében azonban nem 
helytálló a megnevezés, hiszen a tényleges iszlámban ilyen irányzat, vallásjogi 
iskola nem létezik. Forrás: Mi a különbség a vahabizmus, a szalafizmus és a 
dzsihádizmus között?  

http://iszlam.com/kerdes-valasz/altalanos-kerdesek/item/2091-mi-a-
kulonbseg-a-vahabizmus-a-szalafizmus-es-a-dzsihadizmus-kozott  
(letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
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szekuláris állammá lett Indonézia innentől kezdve szembefordult 
a radikális vallási csoportokkal. A leghangsúlyosabb iszlamista 
egység a Darul Islam (Iszlám Állam) nevet viselő szervezet volt, 
amely 1942-ben Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo vezetésével 
lázadást szított a Saríia alapú törvénykezés legitimálása 
érdekében. A tényleges harcok három évvel később, politikai 
indokkal robbantak ki: az 1945 és 1949 között zajló indonéz 
függetlenségi forradalom alatt a Nyugat-Jáva szigetén 
tevékenykedő Darul Islam, valamint annak háttérszervezete, a 
Hizbullah and Sabilillah, nem fogadta el Indonézia első 
miniszterelnökének Sukarnot. A harcok egészen 1962-ig 
kitartottak, 1957-ben a csoport már Jáva majdnem 90 százalékát 
felügyelte, mikor is az akkor hatalomra kerülő Suharto-kormány 
betiltotta mind a vahabbita, mind a szalafita irányzatot, radikális 
híveit pedig börtönbe vetette. Azok a vallási vezetők, akik nem 
kerültek fogságba, többnyire Malajziába menekültek, onnan 
támogatva tovább a Darul Islam nézeteit, illetve azokat, akik a 
80-as években Afganisztánban harcoltak az orosz erők ellen.6 

A 90-es évek vége fordulópontot hozott a radikálisok 
életében, Suharto kormányát leváltották. Ekkor kerültek 
szabadlábra azok az elítéltek, akik a börtönökben tovább 
radikalizálódtak, szabadulásuk után pedig több terrorszervezetet 
is megalapítottak: ilyen például mindközül a leghíresebb, a 
Jemaah Islamiya. A szervezet vezetője Abdullah Bakar Bashir 
lett, aki a 90-es évekig Malajziából irányított, a csoportot pedig az 
al-Kaida szolgálataiba ajánlotta.  

Az első, terrorcselekménynek minősülő akciósorozat 
2000-ben történt: összesen 11 keresztény templomot pusztított el 

                                                

6 HYNAN POELOENGAN, Andrea: The History of Darul Islam (DI) and 
Kartosuwiryo, 
https://www.academia.edu/8303411/The_History_of_Darul_Islam_DI_and_Karto
suwiryo?auto=download (letöltés időpontja: 2016.11.17.) 
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a Jemaah Islamiya. Szintén hozzájuk köthető a 2002 
októberében történt bombatámadás Balin, amely már 
kimondottan külföldiek ellen irányult, és amelynek következtében 
összesen 202 áldozat veszítette életét. Ez után 2003-ban és 
2009-ben történt ismét támadás, a Jakartában található Mariott 
Hotel ellen – előbbi esetben 12, utóbbi esetben pedig 9 halálos 
áldozattal.  

A Jemaah Islamiya mellett más szervezetek és 
kezdeményezések is megjelentek. A több országban előforduló 
„Sharia4” mozgalom7 Indonéziában is megvetette a lábát, 
Sharia4Indonesia néven.  Megjelenésének társadalmi alapja is 
van: egy 2013-as felmérés ugyanis rávilágított arra, hogy 
Indonéziában a lakosság több, mint 72%-a szeretné a saríja 
törvénykezését saját országában, ellentétben a hatályos 
szekuláris jogrendszerrel.8 A Sharia4Indonesia saját weboldallal 
(először Arrahman, később Al-Mustaqbal néven) és magazinnal 
is rendelkezik, melyet Muhammad Fachry, indonéz dzsihadista 
alapított 2005-ben, a brit Al-Muhajiroun szervezet inspirációjára9. 

Az indonéz hatóságok már a kezdetektől felvették a 
harcot a terrorszervezet ellen: 2000 és 2010 között összesen 
583, bizonyítottan radikális szervezetekhez köthető egyént 
tartóztattak le, illetve 55 gyanúsítottat meg is öltek az akciók 
során. Saját intézkedéseiken túl a szomszédos államokkal, 

                                                

7 BESENYŐ János (2015): Not the invention of ISIS: Terrorists among 
immigrants, Journal of Security and Sustainability Issues, Volume 5, Number 1, 
pp. 5–20. http://jssidoi.org/jssi/uploads/journals/Entrepreneurship 
_and_Sustainability_Issues_Vol5_No1_print.pdf (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

8 BEV, Jennie S.: Why 72 per cent of Indonesians want sharia, 2013.06.11.  
URL: http://www.commongroundnews.org/article.php?id=32990&lan=en 

(letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
9 The Evolution Of Isis In Indonesia – Ipac Report, 2014.09.24., 2-7. o. 
https://www.counterextremism.org/resources/details/id/710/the-evolution-of-

isis-in-indonesia (letöltés időpontja: 2016.11.10. 
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elsősorban Ausztráliával, illetve az USA vették fel a kapcsolatot 
annak érdekében, hogy visszaszorítsák a radikális iszlám 
terjedését a szigetországban. Ilyen kezdeményezés például 
2003-ban, többek között a CIA és az FBI által alapított Densus 
88, amely különleges rendőralakulatként veszi fel a harcot a 
terrorizmussal szemben.10 

 

Az Iszlám Állam térnyerése az országban 

2014. június 29-én kihirdették az Iszlám Állam 
önállósodását, melynek első kalifájaként Abu Bakr al-Baghdadi 
lépett elő. Az év elején, az al-Kaidával való kapcsolatok 
megszakítása után a szervezet, közvetlenül Irak stratégiai 
pontjainak elfoglalását követően, kihirdette világra szóló 
dzsihádját.11 A Jemaah Islamiya, illetve egy másik iszlamista 
szervezet, a FAKSI szintén hűséget fogadott 2014 februárjában.12 

Ezen hír hatására a nyár folyamán növekedni kezdett az 
Iszlám Állam népszerűsége. Ez még nem feltétlenül jelentette 
azt, hogy közvetlen belpolitikai kockázatai lesznek ennek a 
tendenciának,13 ugyanakkor problémás lehet abban az esetben, 
ha azok száma is növekszik, akik elkötelezettségüktől vezérelve 
csatlakoznak a szervezet milíciájához Szíriában és Irakban. 

                                                

10 Radical Islam in Indonesia. http://www.indonesiainvestments.com 
/business/risks/radical-islam/item245 (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

11 BUNZEL, Cole: From Paper State to Caliphate: The Ideology of the 
Islamic State, 2015.03.19. 31. o. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/The-ideology-of-the-
Islamic-State.pdf (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

12 The Evolution Of Isis In Indonesia – Uo. 7-11. o. 
13 Ez a nézet két évvel később sajnos megdőlt, de 2014 távlatából ezt még 

nem lehetett előre látni. 
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Ugyanis ha visszatérnek,14 valószínűsíthető, hogy az Iszlám 
Államnál elsajátított harcmodort, illetve ideológiát a továbbiakban 
terjeszteni fogják odahaza is.15 

A szervezet propaganda gépezete szintén olajozottan 
működni kezdett, mely gyors reagáló képességének, a média-
kommunikációs eszközök széleskörű ismeretének és 
alkalmazásának, valamint a jó irányba célzott üzenet átadásnak 
köszönhető. Ennek következtében nem sokáig váratott magára 
az első videó Délkelet-Ázsiában sem: július 28-án közöltek videót 
mind a helyi, mind arab nyelven egyaránt arról, hogy szent 
háborújukat Malajziában és Indonéziában egyaránt rövidesen 
meg fogják kezdeni, és minél többen csatlakozzanak a 
milíciához.16 Néhány nap múlva viszont a válasz sem maradt el 
az indonéz hatóságok részéről – Amir Syamduddin,17 az ország 
igazságügyi minisztere, Djoko Suyanto, Indonézia politikai, jogi 
és biztonsági ügyekért felelős minisztere18 valamint az akkori 

                                                

14 Hasonlóképp az orosz-afgán háborúból visszatértek esetében. 
15 BESENYŐ János – PRANTNER Zoltán – SPEIDL Bianka – VOGEL 

Dávid: Az Iszlám Állam, Terrorizmus 2.0 – Történet, ideológia, propaganda, 
Budapest, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Kossuth Kiadó, 2016. 22-
23 o. 

16 LLOYD, Peter – DREDGE, Suzanne: ISIS recruitment video Join the 
Ranks urges Indonesian Muslims to migrate to the Islamic State, 2014.07.28.  

http://www.abc.net.au/news/2014-07-28/isis-releases-recruitment-video-
target-indonesian-muslims/5629960 (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

17 SHAIDRA, Aisha:  Justice Ministry: ISIS video must be blocked, 
2016.08.04.  

URL:http://en.tempo.co/read/news/2014/08/04/055597174/Justice-Ministry-
ISIS-video-must-be-blocked (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

18 JOHNSON, Constance: Indonesia: Government Bans Support for ISIS, 
2016.08.04. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-government-
bans-support-for-isis/ (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
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vezérkari főnök, Moeldoko19 szintén elítélte az Iszlám Állam 
cselekedeteit, illetve Indonézia megosztásának kísérletét, 
emellett a videó azonnali törlését követelte. 

Az Iszlám Állam támogatóinak aktivitásából adódóan a 
radikalizmussal összeköthető akciók száma szintén megnőtt az 
országban20. Több helyen előkerült az Iszlám Állam zászlaja, 
több városban is hűséget fogadtak a szervezetnek, emellett csak 
az első hónapokban vagy 200, év végére pedig már 500 katona 
csatlakozott a milíciákhoz. Aggodalomra adhatott okot az is, hogy 
a már régebben, dzsihadizmusért vagy terrorizmusért elítélt 
rabok mozgolódni kezdtek – például a Balin 2002-ben megvádolt  
Abu Bakr Bashir, a Jemaah Islamiya vezetője is esküt fogadott a 
rácsok mögül.21 Társadalmi szempontból negatív tendenciát 
mutat a síita kisebbség helyzete is, ugyanis megszaporodtak a 
támadások ellenük.22 

Bár 2015-ben szerencsére csak egy, a radikális iszlám 
által vezérelt incidens történt az országban, emellett az Iszlám 
Állam továbbra is igen népszerűtlen23 volt, Indonézia tovább 

                                                

19 WILAYA, Indra: Military Chief Bans ISIS in Indonesia, 2014.08.04. 
http://en.tempo.co/read/news/2014/08/04/055597103/Military-Chief-Bans-ISIS-
in-Indonesia (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

20 Islamic State's support spreads into Asia, 2014.07.19.  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/07/islamic-state-support-

spreads-into-asia-201471392121686815.html (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
21 Rise of Islamic State in Southeast Asia, 2014.09.01.  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/08/rise-islamic-state-

southeast-asia-201483183118997498.html (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
22 ASHIM, Ahmed S.: The Impact Of The Islamic Statein Asia. 2015. február.  
https://www.rsis.edu.sg/wp-

content/uploads/2015/02/PR150211_The_Impact_of_the_Islamic_State_in_Asia
.pdf (letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

23 POUSHTER, Jacob: In nations with significant Muslim populations, much 
disdain for ISIS. 2015.11.17.  
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folytatta intézkedéseit a terrorizmus megfékezése érdekében. 
Legfontosabb külföldi partnere továbbra is Ausztrália maradt24, 
azonban Nagy-Britannia is ígéretet tett a segítségnyújtásra. 
David Cameron, volt brit miniszterelnök Jakartában tett 
látogatása után közel 50 indonéz rendőrnek biztosított kiképzést 
Nagy-Britanniában, valamint a repülőterek biztosításában is 
felajánlotta segítségét.25 

Az indonéz hatóságok becslései szerint 2015 végére 800-
ra nőtt azok száma, akik elhagyták Indonéziát. Közülük körülbelül 
52-en haltak meg Szíriában és Irakban, valamint 60 és 100 közé 
tehető azok száma, akik visszatértek Indonéziába.  

A külföldre utazások monitorozásán túl számos 
jogszabály lépett életbe az évben, emellett pedig a potenciális 
terroristák és szervezetek folyamatos megfigyelését is 
megkezdték a rendőrség kimondottan erre szakosodott 
egységének jóvoltából. A hatékony együttműködésnek 
köszönhetően több mint 56 terrorizmus gyanús ügyet tudtak 
napvilágra hozni 2015 januárja és októbere között.26 

2016. január 14-én ismét terrortámadást történt 
Jakartában. A támadás során összesen 8 ember veszítette életét 

                                                                                                        

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/in-nations-with-significant-
muslim-populations-much-disdain-for-isis/ (letöltés időpontja: 2016.11.11) 

24 MCILVAINE, Heather: Why the Islamic State is making Indonesia and its 
neighbors nervous, 2015.09.21.  

URL: http://www.pri.org/stories/2015-09-21/why-islamic-state-making-
indonesia-and-its-neighbors-nervous (letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

25 SOUTHGATE, Laura: The rise of the Islamic State in Southeast Asia, 
2015.08.15.  

http://globalriskinsights.com/2015/08/the-rise-of-the-islamic-state-in-
southeast-asia/ (letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

26 US. Department of State: Chapter 2. Country Reports: East Asia and 
Pacific Overview, 2015. december.  

http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257515.htm (letöltés időpontja: 
2016.11.11.) 
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(ebből négyen az elkövetők voltak), további 24 pedig megsérült. 
Ez a támadás volt 2009 óta a legnagyobb az országban. A 
terrortámadás után egy nappal már 12 elkövetőt találtak a 
hatóságok27, akik vélhetőleg a Katibah Nusantara28, vagyis egy, 
az Iszlám Állam által alapított, de nem általuk működtetett 
milíciacsoport tagjai.  

Ezzel együtt az akció kitervelőjét, a Jemaah Islamiya 
kapcsolatokkal is rendelkező Bahrun Naim-ot szintén előállították, 
aki vélhetőleg Raqqából, így az Iszlám Állam kötelékeiből jött 
vissza Indonéziába. Az Iszlám Államhoz való csatlakozása előtt 
egy kizárólag bahasa indonéz nyelven íródott, radikális blogot 
vezetett, majd ezután 2010-től 4 évig börtönben volt a Java 
szigetén elkövetett bombatámadás miatt. Szabadulása után, 
családját hátrahagyva csatlakozott a milíciához 29 

                                                

27 QUIANO, Kathy – HANNA, Jason – BRUMFIELD, Ben: 12 arrested after 
deadly Jakarta attack,. 2016.01.17. 

http://edition.cnn.com/2016/01/16/asia/jakarta-gunfire-explosions/index.html 
(letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

28 A Katibah Nusaranta olyan csoportok gyűjtőneve, melyben válogatott, 
külföldi harcosok együttesen készülnek fel a majdani harcokra saját 
országukban. Malajzia és Indonézia esetében megközelítőleg 30 kisebb Katibah 
Nusaranta csoportról beszélhetünk, akik az Iszlám Államban kapott kiképzés 
után vélhetőleg visszatértek hazájukba. A Katibah Nusaranta tulajdonképpen 
stratégiai fontosságú az Iszlám Állam számára, hiszen azért dolgoznak, hogy 
egy egész világra kiterjedő kalifátust hozzanak létre. Forrás: More than 200 
Indonesians and Malaysians fighting for ISIS arm Katibah Nusantara, 
2016.01.17.  

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/more-than-200-indonesians-and-
malaysians-fighting-for-isis-arm-katibah-nusantara letöltési ideje: 2016.11.17.) 

29 FORD, Dana - MCKIRDY, Euan: Bahrun Naim: The mastermind behind 
Jakarta attacks? 2016.01.15.  

http://edition.cnn.com/2016/01/15/asia/jakarta-attack-bahrun-naim/index.html 
(letöltés időpontja: 2016.11.11.) 
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Nem egyértelmű azonban, hogy az Iszlám Állam nevéhez 
köthető-e közvetlenül a terrortámadás, annak ellenére, hogy a 
kitervelő valóban egy Szíriát is megjárt dzsihadista.30 Amellett 
pedig, hogy nem feltétlenül van közvetlen kapcsolat a támadás 
és az Iszlám Állam között. 

A 2016 januárjában történt esemény következtében 
ismételten fokozták a biztonsági intézkedéseket, hiszen az Iszlám 
Állam továbbra is úgy tekint a térségre – főleg Indonéziára – mint 
újdonsült kalifátusára. Az elért sikerek alapján rosszul 
megtervezett támadás31 ugyanis rávilágított arra, hogy hiába a 
sok prevenciós lépés, az igen csekély támogatottság, ettől 
függetlenül a szervezet továbbra is azon igyekszik, hogy 
Indonéziában még több befolyást szerezzen. 

Az év folyamán több támadás is történt, igaz, ezek szintén 
kevés eredménnyel jártak vagy meghiúsultak. Ilyenre példa egy 
2016. február 17-i eset, amikor az Iszlám Állam hívei 
megpróbálták megmérgezni a vízhálózatot, illetve az élelmiszer 
ellátást az országban – nyilatkozta Luhut Pandjaitan, Indonézia 
védelmi minisztere.32 A nyár elején a rendőrségnek ismét sikerült 
megakadályoznia egy bombatámadást, a három tettest június 9-

                                                

30 EDWARDS, Scott: Is ISIS' presence in South-East Asia overstated? 
2016.01.17. http://edition.cnn.com/2016/01/15/asia/indonesia-isis-south-east-
asia/index.html (letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

31 LAMB, Kate: A bunch of amateurs? Indonesia's homegrown jihadis ridicule 
Isis after Jakarta attack 2016.02.11.) 

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/indonesia-homegrown-
jihadis-lethal-cocktail-terror-isis-jakarta (letöltés időpontja: 2016.11.13.) 

32 BOYLE, Darren: ISIS are threatening a mass murder using cyanide to 
poison food supplies, warns Indonesia's security minister, 2016.02.17.  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3451366/ISIS-threatening-mass-
murder-using-cyanide-poison-food-supplies-warns-Indonesia-s-security-
minister.html#ixzz4FVDYLPUK (letöltés időpontja: 2016.11.12.) 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

RADIKALIZÁCIÓ   

9 76 

én tartóztatták le33. Bár a rá egy hónappal bekövetkezett, 
közvetlenül a ramadán utolsó napján történt bombatámadást nem 
tudták megakadályozni Solo rendőrségi épületénél, a támadás 
kis hatásfokának eredményeképp alig néhányan sérültek meg34. 
Egyelőre az utolsó akció augusztus 28-án történt egy katolikus 
templom és annak 60 év körüli papja ellen: egy 18 éves fiú akart 
az Iszlám Állam nevében robbantani, illetve a papot külön 
kivégezni egy baltával. Technikai malőr következtében, ez a 
támadás sem volt sikeres.35 

Összefoglalva Indonézia jelenlegi helyzetét és 
veszélyeztetettségét levonhatjuk a következtetést: annak 
ellenére, hogy az ország stratégiai ponton fekszik az Iszlám 
Állam szempontjából, illetve olyan helyi terrorszervezetek, mint 
például a Jemaah Islamiya is hűséget fogadott nekik, ezzel 
erősítve jelenlétüket, az elmúlt két év során nem sikerült 
számottevő befolyást szerezniük az országban. Ezt a sikert öt 
ténnyel tudom alátámasztani: 

- A demokrácia és a szekuláris berendezkedés stabil annak 

ellenére, hogy a demokrácia intézménye csak a 90-es 

évektől kezdve fejlődik a megfelelő módon; 

                                                

33 Indonesian police foil IS-inspired suicide bombings, 2016.06.09.  
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/indonesian-police-foil-

is/2858726.html (letöltés időpontja: 2016.11.13.) 
34 KWOK, Yenni: Suicide Bomber Attacks Police Station in Indonesia, 

Injuring Officer, 2016.07.04. 
 http://time.com/4392782/indonesia-suicide-bomber-solo-surakarta-terrorism/ 

(letöltés időpontja: 2016.11.13.) 
35 SIMS, Alexandra: Indonesia church attack: Would-be 'Isis' suicide bomber 

attacks priest with axe, 2016.08.28. 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/indonesia-church-attack-isis-

suicide-bomber-attempt-attacks-priest-axe-a7214436.html (letöltés időpontja: 
2016.11.13.) 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

RADIKALIZÁCIÓ   

9 77 

- A törvényhozás tekintettel van a saríára is a szekuláris jog 

mellett (igaz, a lakosság döntő hányada inkább a saríát 

szeretné bevezetni az országban); 

- Szélsőséges iszlamista pártokat nem, azonban 

mérsékelteket lehet találni a parlamentben – ilyenre példa 

a Félhold és Csillag Párt vagy a Virágzó Igazság Párt, 

amelyek a 2004-es választások során bekerültek a 

parlamentbe36; 

- Kemény a fellépés a terrorizmus ellen, de nem 

végletesen, a 2002-es Balin történt támadás óta a 

rendőrség fokozott figyelemmel fordul a dzsihadista 

szervezetek felé, ugyanakkor tisztában vannak fele, hogy 

a túl szigorú fellépés csak több ellenszenvet szülne37; 

- A helyi dzsihadista szervezeteken túl számos helyi 

szervezet létezik, melyek élesen elítélik az Iszlám Állam 

tevékenységét. Ilyenre példa a Nahdlatul Ulama, több 

mint 50 millió taggal.38 

                                                

36 MARSHALL, Paul: Do elections portend the radicalization of a moderate 
Muslim state? 2004.05.11. http://www.nationalreview.com/article 
/210606/indonesia-goes-islamist-paul-marshall (letöltés időpontja: 2016.11.) 

37 FRIEDMAN, Uri: How Indonesia Beat Back Terrorism—for Now. 
2016.09.25.  

http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/09/indonesia-isis-
islamic-terrorism/500951/ (letöltés időpontja: 2016.11.13.) 

38 A Nahdlatul Ulana a világ legnagyobb, mérsékelt muszlim vallást képviselő 
egyesülete. 1926-ban alapították, válaszul az országban egyre jobban terjedő 
vahhabita muszlim irányzat ellensúlyaként. A NU alapvető céljaként tűzte ki 
maga elé, hogy a toleráns iszlámot népszerűsíti, megfékezi a radikális 
irányzatok terjedését, mindezek mellett pedig megpróbálja azokat a tanításokat, 
melyek alapul szolgálnak a radikalizmusnak, megfelelően elmagyarázni. Forrás:  
World’s Largest Islamic Organization Tells ISIS To Get Lost. 2015.12.03.  
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Malajzia és az Iszlám Állam 

Maláj iszlamista törekvések az Iszlám Állam kikiáltása előtt 

Az Indonéziával határos szigetország jóval kevesebb, 
mindössze 30 millió lakossal – azon belül is kisebb arányú 
muszlim többséggel – rendelkezik, mint szomszédja, ettől 
függetlenül a dzsihadizmus, ha nem is olyan intenzitással, de 
szintén jelen van. Malajzia a 90-es évektől kezd előtérbe kerülni, 
ugyanis a maláj hatóságok ekkor azonosították hazájukban a 
Jemaah Islamiya terrorszervezet akkor éppen Malajziában 
bujkáló vezetőjét, Abu Bakr Bashirt39. Mára Malajzia meghatározó 
szerepet játszik a regionális terrorizmus elleni műveletekben, 
hiszen érintett mind az Iszlám Állam „területi követeléseiben” 
mind a terrorszervezet közösségi média propagandájában. 

A társadalom összetétele szempontjából Malajzia 
heterogénebb szerkezetet alkot, mint Indonézia: lakosságának 
60%-a szunnita muszlim ugyan, de a keresztény, hindu és taoista 
kisebbség is jelentős40. Életbevágó fontosságú, hogy a különböző 
vallások békében éljenek egymás mellett, ennek következtében – 
amellett, hogy a radikalizmus a muszlim többségre is negatív 
hatással van – Malajziának érdeke, hogy a radikális iszlám ne 
erősödjön. 

                                                                                                        

http://www.huffingtonpost.com/entry/indonesian-muslims-counter-
isis_us_565c737ae4b072e9d1c26bda (letöltés időpontja: 2016.11.13.) 

39 JONES, David Martin – Smith, M.L.R.: How did Islamic State establish a 
franchise in southeast Asia? 2016.01.21. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/12114073/How-
did-Islamic-State-establish-a-franchise-in-southeast-Asia.html  

(letöltés időpontja: 2016.11.13.) 
40 Religion in Malaysia,  
http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4c/entry-3154.html 

(letöltés időpontja: 2016.11.13.) 
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Az első ismert, közvetlenül Malajziához köthető iszlamista 
szervezet a Kumpulan Mujahidin Malaysia, mely hasonló 
célkitűzésekkel rendelkezik, mint a Jemaah Islamiya: egy 
egységes pán-iszlám állam létrehozása Délkelet-Ázsiában. 
Alapítója, Zainon Ismail 1995-ben hozta létre a KMM-t, melyhez a 
későbbi maláj politikai elit egyik tagjának fia, Nik Adli Nik Abdul 
Aziz is csatlakozott 1999-ben. Ez a tagság mindenképpen 
jelentős, hiszen Aziz apja, Nik Aziz Nik Mat Malajzia egyik 
legnagyobb ellenzéki pártjának, az iszlamista Parti Islam 
SeMalaysia-nak kelantani képviselője: kettejük kapcsolata pedig 
a terrorszervezet és a maláj párt kapcsolatát is eredményezi. 

A tagok számáról pontos információval nem 
rendelkezünk: egyes adatok 45-re41, máshol akár 70-80 főre42 is 
becsülik a szervezet létszámát. Megalapítása után egy évvel, 
2000 szeptemberében a rendőrségnek máris sikerült 10 tagot 
elfognia, és ezzel gyengítenie a KMM-et. Rá egy évvel, az akkor 
50 tagot számláló KMM több akciót is végrehajtott az országban 
élő hindu kisebbséggel, illetve köztisztviselőkkel szemben. 
Ilyenre példa egy hindu templom felrobbantása Kuala 
Lumpurban43, vagy a 2000 novemberében elkövetett 
köztisztviselő-gyilkosság Kedah államban. Később a bíróság 9 
férfit ítélt el a bűncselekmények elkövetéséért, azonban a később 
felmerült kedahi bankrablást már nem tudták a KMM-re 
bizonyítani.44 

                                                

41 Ezen adathoz több, egyéb információ is rendelkezésemre áll, így a 
továbbiakban ezzel az adattal dolgozom. 

42 Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM).  
URL: http://fas.org/irp/world/para/kmm.htm (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
43 Bomb Threat Clears Hindu Temple in Kuala Lumpur. 2000.11.27. 
https://www.hinduismtoday.com/blogs-news/hindu-press-international/bomb-

threat-clears-hindu-temple-in-kuala-lumpur/35.html (letöltés időpontja: 
2016.11.14.) 

44 Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM).  

 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

RADIKALIZÁCIÓ   

9 80 

A terrorizmus elleni fellépést az ország 2003-ban kezdte 
meg, megalapítva a délkelet-ázsiai Terrorizmus Ellenes Műveleti 
Központot az ország külügyminisztériumának szervezésében. A 
kezdeményezéshez számos állam, többek között az USA, 
Kanada és Oroszország is csatlakozott kiképzőkkel segítve a 
malájok képességfejlesztését.45 A kiképzésen túl Malajzia 2006-
ra megtette azokat a szignifikáns lépéseket is, melyek egy 
átlátható keretrendszert nyújtanak a terrorizmus elleni 
fellépéshez – így a rendőrség hatékonysága is fokozatosan 
növekedni kezdett a terrorista gyanús személyek felkutatásában, 
valamint a terrorista akciók meghiúsításában.46 

A hatékony fellépés ellenére az évek során fokozatosan 
nőni kezdett a szigetországban a szélsőséges iszlám irányzatot 
képviselők befolyása, bár kimondott támadásra 2016-ig nem 
került sor. A Malajziában megfigyelhető radikalizálódásnak nem 
lehet megállapítani az okait, azonban a pártpolitika egyre 
erősebb iszlamizációja mindenképpen hatással van a 
folyamatokra. 

Az előzőekben ismertetett, szélsőséges iszlamista párt, a 
Parti Islam SeMalaysia erősödni kezdett a 2000-es évek 
közepétől, onnantól kezdve, hogy az addig mindig 2/3-os 
többséget hozó mérsékelt kormánypárt párt, az UNMO kénytelen 
volt koalícióra lépni más pártokkal. Az sem segít a mérsékelt 
irány megtartásában, hogy a valószínűleg kínai kapcsolatokkal – 

                                                                                                        

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/kmm.htm (letöltés időpontja: 
2016.11.14.) 

45 Chapter 5A -- Country Reports 2004, Malaysia.  2015.04. 27. 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/45388.htm (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 

46 Chapter 2 -- Country Reports 2006: East Asia and Pacific Overview. 
2007.04.30. 

http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2006/82731.htm (letöltés időpontja: 
2016.11.14.) 
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amelyet alátámaszthat, hogy „a Kínai Népköztársaság 
elsősorban az ázsiai- és a csendes-óceáni régióban rendelkezik 
kiemelkedő befolyással”47 – rendelkező Demokratikus Cselekvés 
Pártja nem különösebben foglalkozik azzal, hogy koalícióba lépve 
az UNMO-val ellensúlyozza a radikálisokat a parlamentben.48  

Mint ahogy a Parti Islam SeMalaysia is az iszlám 
törvénykezés, vagyis a saría bevezetéséért fáradozik a 
szigetországban, a lakosság körében meglepően népszerű a 
saría gondolata: egy 2013-as felmérés szerint ugyanis 
világviszonylatban is az egyik legmagasabb arányban, vagyis a 
lakosság 86%-a támogatja a saríát.49 A saría népszerűségének 
terjedése az UNMO iránti egyre növekvő ellenszenv miatt (az 
UNMO-t gyakran vádolják azzal, hogy próbálja tönkretenni az 
ország muszlim örökségét, és túlzottan szekulárissá akarja tenni 
az államot) kezdődött meg, következménye pedig napjainkig tart 
– vagyis először az ISIS, mára az Iszlám Állam 
támogatottságának növekedése, illetve a feszültségek 
kiéleződése a többségi muszlim társadalom és a kisebbségek 
között. 

 
 
 

                                                

47 KASZNÁR Attila (2016): Vallás és kormányzat Kínában. Bíbor Kiadó. 
Miskolc. 145. o 

48 WOLF, Leon: Islamism Rising in Malaysia. 2011.06.14. 
http://www.frontpagemag.com/fpm/96173/islamism-rising-malaysia-leon-wolf 

(letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
49 The world’s muslims: Religion, politics and society – Chapter 1: Beliefs 

about Sharia. 2013.04.30.  
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-

society-beliefs-about-sharia/ (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
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Malajzia és az Iszlám Állam fenyegetése 

A 2014. június 29-én kikiáltott Iszlám Állam, Indonéziához 
hasonlóan, Malajziát is kinézte magának, mint esetleges 
szövetségest. A július 28-án közölt propagandavideóban Malajzia 
felé is megfogalmazta mindazt, amit szomszédjának is: minél 
többen csatlakozzanak annak érdekében, hogy a világra szóló 
dzsihád bekövetkezhessen. Indonéziával ellentétben, bár 
intézkedéseket nem kezdtek meg a videó eltüntetése érdekében, 
az aggodalom Malajziában is elkezdett nőni, nem alaptalanul – 
egy hónappal a megalakulás után arról lehetett értesülni, hogy 
egy maláj származású, 27 éves dzsihadista öngyilkos 
merényletet követett el Bagdadban.50 

A maláj hatóságok augusztus 13-án jelentették be 19 
ember letartóztatását, akik amellett, hogy az Iszlám Állam 
kötelékébe akartak csatlakozni, meg akarták támadni a Kuala 
Lumpurtól nem messze fekvő Carlsberg sörgyárat is. A 
rendőrség elmondása alapján csak az Iszlám Állam kikiáltása óta 
több, mint 100-an csatlakoztak ténylegesen a szervezethez.51 

Az ősz folyamán a maláj államigazgatás több 
kezdeményezést is elindított annak érdekében, hogy az Iszlám 
Államnak ne sikerüljön több maláj állampolgárt meggyőznie 
küldetéséről. Októberben a kormány Iszlám Fejlődésért Felelős 
Osztálya, együttműködve a helyi mecsetekkel és madraszákkal 

                                                

50 REGENCIA, Ted: Islamic State's support spreads into Asia. 2016.07.19.  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/07/islamic-state-support-

spreads-into-asia-201471392121686815.html (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
51 Rise of Islamic State in Southeast Asia. 2014.09.01. 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/08/rise-islamic-state-

southeast-asia-201483183118997498.html (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
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kiadott egy fatwát52 arról, hogy azokat a fegyvereseket, akik az 
Iszlám Állam nevében harcolva elestek, nem szabad 
mártírokként kezelni. A fatwa kiadásán túl különböző, Kuala 
Lumpur székhelyű szervezetek alapításával is elkezdett 
foglalkozni a kormány annak érdekében, hogy elsősorban a 
leginkább veszélyeztetett réteget, vagyis a fiatalságot megvédje 
az Iszlám Állam befolyásolásától.53 

A kormány határozott kiállása az Iszlám Állam ellen, 
valamint a számtalan intézkedés ellenére tovább nőtt azok 
száma Malajziában, akik csatlakoztak az Iszlám Államhoz. A már 
megközelítőleg 200 főt számláló külhoni harcosok, mint 
Indonézia esetében, akkor jelentik a legnagyobb veszélyt, ha 
hazatérve merényleteket követnek el. Ennek kiküszöbölése 
érdekében Najib Razak, Malajzia miniszterelnöke 2015 
áprilisában tett törvényjavaslatot a terrorizmus felszámolására. A 
törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy egy adott, terrorizmussal 
vádolt egyént akár két évig is fogva lehet tartani anélkül, hogy 
bármilyen tárgyalásba kezdenének ügyével kapcsolatban.54 

Az egyre növekvő és elmérgesedni látszó iszlamizmus 
2016 elejére még csak a társadalmon belül mutatkozott: 
megszaporodtak ugyanis azon támadások, melyeket „magányos 

                                                

52 Jogi szabály vagy döntés a Sari’aban (iszlám vallási jog), amelyet képzett 
és megfelelő képesítéssel rendelkező tudós ad ki, általában egy precedens 
nélküli helyzetben vagy új probléma felmerülése esetén.  

Forrás: Iszlám Lexikon: http://iszlam.com/hittan/iszlam-lexikon/item/1695-f  
(2016.11.14.) 

53 HUDSON, John: Why Does Malaysia Have an Islamic State Problem? 
2015.09.09.  

http://foreignpolicy.com/2015/09/09/why-does-malaysia-have-an-islamic-
state-problem/ (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 

54 SOUTHGATE, Laura: The rise of the Islamic State in Southeast Asia. 
2015.08.15. http://globalriskinsights.com/2015/08/the-rise-of-the-islamic-state-in-
southeast-asia/ (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
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farkasként” hajtanak végre a szélsőségesek. Bár személyi 
sérülés nem történt, 2016. január 11-én állítottak elő egy 16 éves, 
az Iszlám Állam egyenruhájához hasonló viseletet hordó fiút 
Kuala Lumpurban, aki egy szupermarket előtt fenyegetett meg 
egy nőt azzal, hogy leszúrja. A fiú vélhetőleg az Iszlám Állam 
közösségi média propagandájának hatására akarta véghezvinni 
tettét. 55  

Vele együtt 2016 elejére már több, mint 150 maláj 
állampolgárt vettek őrizetbe terrorizmus gyanújával, további 75 
pedig csatlakozott az Iszlám Államhoz. A hatóságok állítása 
szerint közel 17-en haltak meg Szíriában vagy Irakban, az Iszlám 
Állam oldalán harcolva. Valamennyire megkönnyebbülésre adhat 
okot a tény, hogy úgy tűnik, Malajzia területén egyáltalán 
nincsenek a terrorszervezethez kötődő kiképzőbázisok, azonban 
a közelben, például a fülöp-szigeteki Mindanao szigetén, amely 
egy maláj dzsihadista számára szintén elérhető távolságokban 
van56létezik ilyen. 

2016. június 28-án sor került az első, bizonyítottan az 
Iszlám Állam nevéhez köthető57 terrortámadás a Movida nevű 
szórakozóhelyen, Kuala Lumpur szórakoztató negyedében. A 

                                                

55 SHAHRUDIN, Hani Shamira: Teen who held woman at knifepoint in 
supermarket was under IS grip, says IGP. 

http://www.nst.com.my/news/2016/01/121768/teen-who-held-woman-
knifepoint-supermarket-was-under-grip-says-igp (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 

56 PARAMESWARAN, Prashanth: How Serious is the Islamic State Threat in 
Malaysia, 2016.01.14.  

http://thediplomat.com/2016/01/how-serious-is-the-islamic-state-threat-in-
malaysia/ (letöltés időpontja:2016.11.14.) 

57 PADDOCK, Richard C.: Malaysia Links Nightclub Attack to Islamic State, 
2016.07.04.  

http://www.nytimes.com/2016/07/05/world/asia/malaysia-isis-grenade-
attack.html?_r=1 (letöltés időpontja: 2016.11.14. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

RADIKALIZÁCIÓ   

9 85 

halálos áldozatokkal szerencsére nem járó robbantás58 15 
elkövetője között az Iszlám Állam maláj származású harcosa, 
Muhammad Wanndy Mohamed Jedi is beazonosítható volt. A 
terrorszervezet harcosa, még mielőtt a rendőrség hivatalosan is 
megerősítette az Iszlám Állam felelősségét a támadásban, a 
Facebookon Abu Hamzah Al-Fateh néven adott hírt az Iszlám 
Állam felelősségéről a robbantás kapcsán.59 A szórakozóhely 
elleni merénylet, hasonlóan a Jakartában történt januári 
támadáshoz, kivitelezését tekintve a vártnál kisebb hatást elérő, 
kimondottan a külföldiek ellen elkövetett merénylet volt.  

Az első fejezetben említett propaganda Malajziában is 
jelentős, hiszen a lehetséges szimpatizánsok semmiképp nem 
tudnának információkat szerezni az állam által ellenőrzött 
forrásokból – annál inkább az internetről. Az Iszlám Állam 
Facebook és Twitter aktivitásán túl a szervezet saját gyártású 
hírportálja, az Al Hayat Media Center is elérhető, ahol a követők 
egyszerűen érhetik el a szervezet propagandatermékeit, 
elsősorban gondosan megszerkesztett videoüzeneteit és saját 
gyártású bemutató kisfilmjeit. Mindinkább bizonyítja a videók 
sikerességét az is, hogy 6 nappal a Kuala Lumpurban történt 
robbantás előtt malájul is elérhető volt az a videó, melyben az 
Iszlám Állam felszólítja híveit: vagy csatlakozzanak Szíriában és 
Irakban a milíciához, vagy a fülöp-szigeteki kötelékhez 

                                                

58 LOURDES, Marc: Islamic State launches first successful attack in 
Malaysia, 2016.07.04.  

http://edition.cnn.com/2016/07/04/homepage2/islamic-state-attack-malaysia/ 
(letöltés időpontja: 2016.11.14.) 

59 BRENNAN, Daniel: Islamic State conducts Operations in Southeast Asia 
2016.07.06.  

http://www.centerforsecuritypolicy.org/2016/07/06/islamic-state-conducts-
operations-in-southeast-asia/ (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
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csatlakozzanak Mindanao szigetén, és segítsék a pániszlám 
állam kialakulását a délkelet-ázsiai térségben.60  

Malajzia esetében azonban már anyanyelvű hírforrásról is 
beszélhetünk ’alfatihin.com61’ címen. A weboldal, amennyiben 
népszerűvé válik, még számtalan problémát okozhat az 
országban, de az szinte borítékolható, hogy a dzsihadista 
nézeteket jóval hatékonyabban és gyorsabban fogja terjeszteni 
az arra fogékonyak számára.62 

 

Konklúzió 

A 2016. október 16. óta folyó moszuli ostrom talán az 
egyik legnagyobb akció eddig az Iszlám Állam stratégiai 
központjának felszámolására. Az Iraki Hadsereg a kurd 
Pesmergákkal, illetve síita félkatonai erőkkel63 együttesen 
foglalnak vissza újabb és újabb területeket Irakból, legutóbb 

                                                

60 CRONIN, Conor – Nguyen, Phuong: Recalibrating the Islamic State 
Threat in Southeast Asia  2016.07.04. 

https://www.csis.org/analysis/recalibrating-islamic-state-threat-southeast-
asia  (letöltés időpontja: 2016.11.16.) 

61 A maláj nyelven is elérhető, Iszlám Állam propagandájával foglalkozó 
weboldal, az Alfatihin hivatalos weboldala. URL: http://alfatihin.com 
(2015.11.16.) 

62 WRIGHT, Stephen: Islamic State’s recruits in Southeast Asia are a rising 
threat. 2016. 07. 17. http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/17/asia-
pacific/islamic-states-recruits-southeast-asia-rising-threat/#.WCwivUt97q2 
(letöltés időpontja: 2016.11.16.) 

63 What is the battle for Mosul? Everything you need to know about the fight 
to liberate Isil's last bastion of power in Iraq, 2016.10.17. 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/17/what-is-the-battle-for-mosul-isils-
last-bastion-of-power-in-iraq/ (letöltés időpontja: 2016.11.17.) 
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Nimrúd városát64. A sikeres műveletek hatására az Iszlám Állam 
egyre gyengül Irakban – ami könnyen ahhoz vezethet, hogy a 
sikeres moszuli ostrom után Raqqát fogják majd felszabadítani a 
terrorszervezet fennhatósága alól. Összegezve mind Indonézia, 
mind Malajzia jelenlegi és korábbi helyzetét, nem túl szerencsés, 
hogy a Közel-Keleten éppen gyengülő Iszlám Állam Délkelet-
Ázsiában egyre erősödik, hiszen ha ez a folyamat tovább kitart, a 
súlypont hamar áthelyeződhet a térség muszlim országaiba65. 

Malajzia esetében különösen problémás az Iszlám Állam 
terjeszkedése az ország összetett társadalmi struktúrája miatt. 
Továbbá a két ország összevetésében, Malajziában a lakosság 
arányához mérve magasabb a radikális ideológiákat támogatók 
száma. Tovább mélyíti a problémát az is, hogy a politikai életben 
sincsen konszenzus sem a saría törvénykezés elfogadásáról, 
sem arról, milyen lépésekkel kéne felszámolni a szervezet és 
csatlósai befolyását az országban. 

Kimondottan pozitív aspektusnak számítanak mindkét 
ország esetében a nemzetközi együttműködések, különösen a 
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének együttműködése66 a 
terrorizmus felszámolása érdekében, azonban úgy tűnik, ez csak 
tüneteket old meg – valódi megoldást viszont nem nyújt. Azt is 
fontosnak és viszonylag eredményesnek tartom, hogy mindkét 

                                                

64 NARAYAN, Chandrika: Iraqi forces retake ancient Assyrian village of 
Nimrud, Iraqi military says, 2016.11.14. http://edition.cnn.com/2016/11/13 
middleeast/iraq-retakes-nimrud/ (letöltés időpontja: 2016.11.17.) 

65 LARTER, David: U.S. admiral warns Asia-Pacific may be next front in ISIS 
fight, 2016.08.03. https://www.navytimes.com/story/military/2016/08/03/isis-asia-
islamic-state-philippines-indonesia-malaysia-bangladesh/87999820/ (letöltés 
időpontja: 2016.11.17.) 

66 ASEAN Efforts to Combat Terrorism S.Pushpanathan, Phuket, Thailand. 
2016.02.11 http://asean.org/?static_post=asean-efforts-to-combat-terrorism-by-
spushpanathan (letöltés időpontja: 2016.11.18.) 
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állam esetében megfigyelhető a jogi fellépés (és nem kizárólag 
az erőszakszervezetek általi fellépés) a probléma ellen, így 
erősítve a lakosság és az állam közötti kapcsolatot, valamint  
„közös üggyé” teszik a „közös ellenség legyőzését”. 

Úgy gondolom, az Iszlám Állam délkelet-ázsiai 
terjeszkedését a leghatékonyabban azon pontján lehetne 
megállítani, mely magát az elterjedést is okozza – ez pedig a 
propaganda megfékezése. Malajzia esetében láthattunk erre 
próbálkozásokat, különösen az új fatwa kihirdetésével 
kapcsolatban, azonban még így is igen erős ráhatást gyakorol 
mindkét ország a szervezetre, főleg a közösségi-média 
felhasználásával. Bár egy demokratikus országban semmiképp 
nem elfogadható az, hogy a közösségi médiát és a 
szólásszabadságot korlátozzák, de egy erre vonatkozó 
kiberbiztonsági stratégia mindenképp hasznos lehet. 

A számítógépes biztonság javításán túl az is fontos, hogy 
a nemzetközi együttműködést továbbra is előtérbe helyezzék, 
mind a határellenőrzés, mind a képességfejlesztés területén. 
Indonézia és Ausztrália kapcsolatait pedig eredményes lenne 
kiterjeszteni Malajziára és a többi érintett államra is, hiszen 
további országok is vannak a térségben, ahol bár a muszlim nem 
többségi vallás, a radikális iszlám problémát okoz. 

Mindazonáltal megfigyelhető Malajzia és Indonézia 
esetében is, hogy a lakosság tekintetében nem ér el olyan nagy 
hatást az Iszlám Állam terrorizmusa, mint Európában. 
Valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy mint többségi 
szunníta társadalmak, jobban átértékelik az Iszlám Állam vallási 
legitimitásának kérdését, véleményem szerint azonban 
mindenképpen sokkal hatékonyabbá lehet tenni a terrorizmus 
elleni fellépést itthon és Nyugat-Európában is, ha az 
államapparátus retorikája inkább a magyarázaton, az 
együttműködésen és a hatékonyságon alapul, mint sem 
terrorizmus következményeként kialakuló félelem erősítésén. 
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