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Főbb címek a tanulmányból: 
� A terrorizmus és a Cseh Köztársaság 2001. szeptember 11. előtt 

2001. szeptember 11. és a cseh reakciók 

� A terrorizmus elleni harc megjelenése a cseh nemzeti dokumentumokban 
A Cseh Köztársaság külpolitikai koncepciója 
A Cseh Köztársaság Biztonsági Stratégiája 
A terrorizmus elleni harc nemzeti akcióterve 

� Csehország részvétele a terrorizmus elleni harcban – külföldi katonai missziók 
 Koszovó, Irak, Bosznia-Hercegovina,Afganisztán 
 Katonai megfigyelők 
 A közvélemény biztonság érzékelése 

� Összefoglalás, következtetések 
� Irodalomjegyzék 

 

Annotáció 

A Cseh Köztársaság mind elméleti, mind gyakorlati síkon nagyon komoly erőfeszítéseket tesz a 
terrorizmus elleni harc elősegítése érdekében. Külpolitikai orientációját egyértelműen az Amerikai 
Egyesült Államok felé történő elkötelezettség határozza meg, ezért is kap a terrorizmus elleni harc olyan 
nagy hangsúlyt a nemzeti dokumentumokban és a prioritások megfogalmazásában. 

A terrorizmus elleni harc az amerikai terrortámadásokat követően szinte minden fontosabb cseh nemzeti 
dokumentumban helyet kapott. A 2002-ben megfogalmazott, 2003-2006 közötti időszakra vonatkozó 
külpolitikai koncepcióban a kormány a kulcsfontosságú külpolitikai prioritásokat jelölte meg. 

A meghatározó jelentőségű Nemzeti Biztonsági Stratégiában is jelentős hangsúlyt kapott a terrorizmus 
elleni harc. A cseh nemzeti álláspont szerint a biztonság oszthatatlan, és a Cseh Köztársaság biztonsága 
elválaszthatatlan az euro-atlanti tér biztonságától, valamint a globális biztonságtól is.  

Az ország a nemzetközi szervezetekben való részvételén túl a biztonsági problémák többoldalú 
megoldásának híve, azonban biztonsági stratégiájában egyértelműen nyilvánosságra hozza: amennyiben a 
nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető helyzet megoldására hozott megelőző intézkedések és 
erőfeszítések kudarcot vallanak, s nem lehetséges a békés úton történő problémamegoldás, úgy a NATO-n 
és az Európai Unión belüli kötelezettségeinek megfelelően, az ENSZ Alapokmány elveinek fényében kész 
kényszerítő intézkedéseket, akár katonai erő alkalmazását is bevetni, főleg az alapvető emberi jogok elleni 
bűntettek, kifejezetten pedig népirtás esetén. 

A terrorizmus elleni harcot a csehek szélesen értelmezik, így ehhez tartozónak vélik az alapvető értékek, 
mint a demokrácia, a jogrend és az emberi jogok tiszteletének népszerűsítését, ugyanakkor azzal is 
tisztában vannak, hogy a terrorizmus elleni küzdelem összetett formájának integráns része a negatív 
gazdasági, szociális, kulturális és vallási következmények felszámolása, amelyek – figyelmen kívül 
hagyásuk esetén – erősíthetik a terrorizmust. 


