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TeTTéT elismerTe, bünTeTőjogi felelősségéT Tagadja a merénylő

 „Elérkezett a fegyveres ellenállás ideje”

Ország – világ

Tragédia Oslóban – nehéz feldolgozni a hétvégén történteket fotó: mediafax

szélsőjobboldali az elköveTő

Kilencvenkét halott a norvégiai merényletben

a norvégiai támadások elköveté-
sével gyanúsított férfi beismerte, 
hogy ő követte el az oslói robban-
tást, majd mészárlást rendezett 
Utoya szigetén, de nem ismeri el 
büntetőjogi felelősségét – jelen-
tette be sveinung sponheim nor-
vég rendőrfőnök. anders behring 
breivik azt állította, hogy egyedül 
követte el tettét, de a rendőrség 
még vizsgálódik. 

Hírösszefoglaló

A rendőrfőnök szerint a szi-
geten a lövöldözést túl-
élő szemtanúk vallomásai 

alapján még mindig vizsgálják, 
hogy egy vagy több lövöldöző 
végzett-e a fiatalokkal. Sponheim 
megerősítette, hogy nincs másik 
gyanúsítottjuk az ügyben, de nem 
zárták ki, hogy a férfinak lehettek 
segítői. Breiviket terrorcselekmé-

nyek elkövetésével vádolják, ma 
fog először megjelenni a bíróság 
előtt. Ügyvédje szerint könyörte-
lennek, de szükségesnek nevezte 
tettét. Geir Lippestad, a gyanúsí-
tott ügyvédje azt mondta, hogy 
védence a norvég társadalom ellen 
akart támadást intézni, mert sze-
rinte gyökeres változtatásokra van 
szükség. „A társadalomra, struktú-
ráira és irányítási rendszerére akart 
csapást mérni. Véleménye szerint 
ez csak forradalom segítségével le-
hetséges” – mondta az ügyvéd az 
NRK közszolgálati televíziónak. 
A merénylet előtt állítólag And-
rew Berwick álnéven közzétett 
egy 1500 oldalas írást, amelyben 
arról ír, hogyan szabadulhatna 
meg Európa a bevándorlóktól, egy 
internetre feltöltött 12 perces vi-
deóban pedig háborúra szólított 
az iszlámizmus ellen. 

legalább 92 ember meghalt, 97-
en megsérültek, amikor oslóban 
egy autóba rejtett pokolgép fel-
robbant a miniszterelnöki hivatal 
épületénél, majd egy férfi lövöl-
dözni kezdett a kormányzó mun-
káspárt ifjúsági táborában. saj-
tóinformációk szerint a pénteki 
oslói és utoyai kettős támadás 
lehet minden idők legnagyobb, 
magányosan elkövetett tömeg-
gyilkossága – ha igaz a rendőr-
ség feltételezése arról, hogy a 
gyanúsítottnak nem voltak tár-
sai. igaz, közben már szemtanúk 
arról is beszéltek, lehetett egy 
másik elkövető is, ezt azonban 
hivatalosan még nem erősítették 
meg. anders behring breivik a 
szemtanúk szerint válogatás nél-
kül lőtt mindenkire. 

Hírösszefoglaló

Elfogta a rendőrség a tettest, 
egy 32 éves, „tősgyökeres” 
norvég férfit, akiről a VG 

című norvég lap azt írta, szél-
sőjobboldali nézeteket vall, és 
akinek a TV2 dán tévécsatorna 
szerint két lőfegyver volt a ne-
vén, köztük egy puska. A rendőr-
ség abból indul ki, hogy Anders 
Behring Breivik egyedül követ-
te el tettét, és ő helyezte el azt a 
pokolgépet is, amely két órával 
a lövöldözés előtt robbant Oslo 
központjában, a kormány székhá-
zánál. A detonációban hét ember 
életét vesztette, kilencen súlyosan 
megsebesültek. Jens Stoltenberg 
kormányfő nem tartózkodott az 
irodájában, és nem sérült meg a 
támadásban.

Valószínűleg hosszú tervezés 
előzte meg a bűncselekményt. 
A feltételezett elkövető, Anders 
Behring Breivik állítólag május 
elején hat tonna ammónium-nit-
rátot (műtrágyát) vett egy me-
zőgazdasági nagykereskedésben. 

A rendőrség szerint a norvég 
kormány székházánál működés-
be hozott robbanószer ammóni-
um-nitrátból és gázolaj keveré-
kéből állt. Ugyanezt a keveréket 
használták az 1995-ös egyesült 
államokbeli Oklahoma Cityben 
elkövetett robbantásos merény-
letben, amelynek 168 halálos ál-
dozata volt. 

Az Utoya szigeten, a Norvég 
Munkáspárt ifjúsági táborában 
elkövetett mészárlásban 85-en 
haltak meg. A férfi komppal ment 
a szigetre, és rendőrnek kiadva 
magát felszólította a táborozókat, 

hogy gyűljenek köré, majd tüzet 
nyitott. A lövöldözés körülbelül 
másfél órán át tartott, a gyanúsí-
tott a rendőrök megérkezésekor 
ellenállás nélkül megadta magát.

A rendőrség szerint ő helyezte 
el azt a pokolgépet is, amely két 
órával a lövöldözés előtt robbant 
Oslo központjában, a kormány 
székházánál. A miniszterelnök 
később véres és gyáva támadásnak 
minősítette az eseményeket. 

A támadásoknak nincs más 
gyanúsítottja, de a norvég hatósá-
gok vizsgálják, hogy voltak-e társai 
a gyanúsítottnak.

a templomos lovagok katonai rendje

A 2083 – Európai Függetlenségi Nyilatkozat (2083-at jelöli meg az európai függetlenség dátumaként) címen 
írt dokumentumban Breivik szinte naplószerűen írta le a támadások kitervelését. „A párbeszéd ideje lejárt, 
adtunk a békének egy esélyt, de most már elérkezett a fegyveres ellenállás ideje” – írja.

Azt állítja, hogy tagja egy olyan kis csoportnak, amely megpróbálja megszerezni a nyugat-eu-
rópai országok politikai és katonai vezetését, valamint kulturális konzervatív politikát folytasson. 
A liberalizmust és a multikulturalizmust a kulturális marxizmusnak felelteti meg, amely szerinte 
lerombolja az európai keresztény civilizációt. A dokumentumban szerepel egy 2002. áprilisi, titkos 
londoni találkozó is, amelyen állítólag nyolc országból kilenc ember, köztük az anyag szerzője gyűlt 
össze, hogy újra felállítsa a templomos lovagok katonai rendjét. Thomas Hegghammer norvég ter-
rorizmus-szakértő azt mondta a New York Times-nak, hogy a dokumentum kísértetiesen emlékeztet 
Oszama bin Laden és más al-Kaida-vezetők hasonló írásaira, azonban keresztény, és nem muszlim 
megközelítésből.

12 perces videót is feltett. A norvég TV2 szerint rendőrségi források azt mondták, hogy Breivik órákkal 
az oslói robbantás előtt szintén Andrew Berwick néven feltöltött egy angol nyelvű, azóta már törölt videót 
a YouTube-ra, a 12 perces felvételen háborúra szólít fel a kulturális marxizmus és az iszlámizmus ellen, ön-
magát pedig templomos lovaghoz hasonlítja. A videóban elítéli a multikulturalizmust, amely szerinte olyan 
Európa-ellenes ideológia, amely az európai kultúrák és hagyományok lerombolásán dolgozik, az ENSZ-t pe-
dig egy muszlimok által irányított szervezetnek nevezi. A videó végén Breivik katonai egyenruhában, majd 
búvárruhában, fegyverrel a kezében is látható.

„a gyilkos rendőrruhában volt” – túlélők beszámolói 

A gyilkos rendőrruhában volt; odahívta magához a táborozókat, és ez-
után végzett velük – mondták el a péntek délután a norvég fővárostól 
nem messze, Utoya szigetén elkövetett vérengzés túlélői. Az ámokfutó 
összesen legalább 85 embert ölt meg a szigeten a Norvég Munkáspárt 
ifjúsági tagozatának nyári egyetemén és Oslóban, ahol pokolgépet 
robbantott a kormány székházánál.

Az egyik táborozó, Elise egy megbeszélésről jött ki, amikor lövése-
ket hallott. Meglátott egy rendőrt, és már azt hitte, biztonságban van, 
amikor észrevette, hogy a férfi elkezd lőni a fiatalokra, akiket előzőleg 
odahívott magához. „Először a szigeten lőtte le az embereket, utána 
célba vette azokat, akik a vízbe vetették magukat” – idézte fel.

A lány a vízparton a mögött a szikla mögött kuporgott, amelyen a 
gyilkos állt. Pánikszerűen hívta telefonon a szüleit, és suttogva mondta 
el nekik, hogy mi történik. „Azt mondták, ne essek pánikba, minden 
rendben lesz.” A szülők azt tanácsolták Elise-nek, vegye le élénk színű 
dzsekijét, nehogy magára vonja a figyelmet. A lány azt nyilatkozta, nem 
tudja megmondani, mennyi idő telt el, mire a lövöldözés abbamaradt.

Egy másik táborozó, Dana Berzingi elmondta, hogy sokan halott-
nak próbálták tettetni magukat, de a gyilkos, miután az egyik fegy-
verrel eltalált valakit, a másikkal, egy vadászpuskával még fejbe lőtte 
áldozatait. A 21 éves fiú, akinek vérfoltok voltak a nadrágszárán, egy 
halott barátjának a mobiljáról hívta a rendőrséget.

Egy másik fiatal, Emilie Bersaas azt mesélte, amikor meghallotta a 
lövéseket, berohant az egyik épületbe, és bebújt egy ágy alá. „Egyszer 
csak nagyon-nagyon közel hallatszottak a lövések, az egyik el is talál-
hatta az épületet, és a szomszédos szobában hangosan sikoltozni kezd-
tek” – idézte fel a történteket. A lány két órát volt az ágy alatt, mire a 
rendőrök betörték az ablakot, és kihozták. „Olyan valószínűtlen, hogy 
ez megtörténhetett, főleg Norvégiában” – mondta.


