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Főbb címek a tanulmányból: 
 

� Bevezetés 

� Nagy-Britannia és a terrorizmus - a londoni merényletek és következményeik 

� A NATO terrorizmus-ellenes műveleteiben való brit részvétel 

� Afganisztán (ISAF) 

� ACTIVE ENDEAVOUR 

� Irak 

 

Annotáció 

A jelenlegi helyzetben a legfontosabb biztonsági kihívások, amelyekkel a briteknek szembe kell nézniük, 
az ún. aszimmetrikus fenyegetések, mint a terrorizmus, a nemzetközi bűnözés, az etnikai és vallási alapú 
konfliktusok, a nemzetközi kereskedelem veszélyeztetése vagy a partner országok destabilizálódása. Az 
SDR hat olyan célt sorol fel, amelyek elérése, biztosítása szükségessé tehetik a brit haderő bevetését. 

Az új globális biztonsági környezet értékelését és következményeit a The Strategic Defense Review: A 
New Chapter című dokumentum tárgyalja (2002 július). 

Nagy-Britannia 1968-tól kezdődően a terrorista cselekmények széles skálájával kényszerült szembenézni. 
Ez jó ideig elsősorban az ország Írországhoz fűződő intézményes viszonyával volt összefüggésben, és 
elsősorban helyi szélsőséges csoportok tevékenységén keresztül volt érzékelhető (pl. IRA). A 
szigetországot ugyanakkor Közel-Kelet-politikája a nemzetközi terrorizmus látókörébe is belehelyezte: 
Nagy-Britannia egyrészt az államilag támogatott politikai erőszak (pl. Szíria) másrészt az ország területén 
élő közel-keleti kisebbségek által, saját problémáikra való figyelemfelkeltésként alkalmazott terrorista 
cselekmények lehetséges célpontjává vált.  

A terrorizmussal szembeni brit elkötelezettséget és aktív szerepvállalást jól érzékelteti, hogy London 
gyakorlatilag a NATO minden terrorizmus-ellenes műveletében részt vesz. AZ ENSZ BT 1244.sz. 
határozatának mandátumával rendelkező koszovói KFOR erőkben mintegy 200 fővel képviselteti magát 
az Egyesült Királyság. Az Afrikai Unió felkérésére 2005-től a NATO támogatást és segítséget nyújt az 
AU darfúri békefenntartói részére (AU Peacekeaping Mission in Darfur – AMIS). A Szövetség mintegy 
24.000 fős békefenntartó és 500 fős rendőrségi erők szállításában nyújtott segítséget. AZ AMIS 
mandátumának meghosszabbítása után az Egyesült Királyság a 2006-07-es pénzügyi évre 15 millió GBP-
ről 35 millió GBP-re növelte a pénzügyi támogatását. 

 


