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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 Elérhető pontszám: 20 pont 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre. 

(Szótár használható.) 

L’Italia sempre più esposta al terrorismo 

 

Secondo l’Intelligence è da ritenersi elevato il rischio di nuove azioni nel territorio europeo, ad opera 

sia di emissari, inviati ad hoc, inclusi foreign fighter, sia di militanti eventualmente già presenti e 

integrati/mimetizzati in Europa, che abbiano ricevuto ispirazione da attori basati all’esterno dei Paesi 

di riferimento. 

Nella Relazione si legge, come vadano valutati con estrema attenzione i crescenti segnali di 

consenso verso l’ideologia jihadista emersi nei circuiti radicali on-line. 

Si tratta di individui anche molto giovani,  generalmente privi di uno specifico background, permeabili 

all’influenza di figure carismatiche e resi più recettivi al credo jihadista, talora frutto della 

frequentazione di ambienti della microdelinquenza, dello spaccio. 

Aumenta l’afflusso nei teatri di jihad di giovani donne a cui sono assegnati spesso compiti domestico-

amministrativi. La presenza di donne nel terrorismo – chiarisce la Relazione – ha conosciuto una 

rapida espansione in concomitanza con l’affermarsi di Daesh, come dimostrato dal crescente numero 

di aspiranti mujahidat europee. Il compito principale delle donne è quello di essere mogli e madri: per 

questo lo scopo del viaggio è il ricongiungimento con il proprio coniuge già sul fronte o l’unione con 

un militante conosciuto anche via internet. 

Si legge nel documento: l’Italia appare sempre più esposta alla minaccia terroristica. 

Problemi alla sicurezza arrivano dal massiccio flusso di migranti che preme sull’Italia.Non ci sono 

riscontri di infiltrazioni terroristiche tra gli arrivi dal Nordafrica, mentre il rischio si presenta più 

concreto lungo la rotta balcanica. 

Questo perché la regione è zona di transito privilegiato di foreign fighters (oltre 900 sono partiti da lì 

per i teatri di guerra), nonché area di realtà oltranziste consolidate che potrebbero diventare basi 

logistiche. 

Ma il terrorismo preoccupa anche per la sua dimensione economica. Lo ha detto anche il ministro 

dell’Economia: Siamo di fronte ad una proliferazione della rete internazionale di finanziamento del 

terrorismo che sta inquinando i sistemi finanziari e i mercati e di conseguenza richiede particolare 

attenzione. Il petrolio è una fonte rilevante di finanziamento per l’Isis, stimata in almeno 100 milioni di 

dollari annui. 
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Kérdések: 
 
1) Milyen újabb veszély várható Európában a hírszerzés szerint? (4 pont) 
 
 
 
 
 
 
2) Kiknek a körében terjed a dzsihadista ideológia? (4 pont) 
 
 
 
 
 
 
3) A nők milyen feladatairól számol be a jelentés? (4 pont) 
 
 
 
 
 
 
4)  Az Olaszországra nehezedő migrációs nyomás milyen biztonsági problémákat vet fel? 
                    (4 pont) 
 
 
 
 
 
 
4) Milyen problémáról beszélt a gazdasági miniszter? (4 pont) 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 
MEGOLDÁS 

 
1) Milyen újabb veszély várható Európában a hírszerzés szerint? (4 pont) 
 
 Európa területén újabb akciók lehetnek (1) mind az alkalmilag bevetett külföldi harcosok 

 (1), mind a már esetlegesen Európában élő, beintegrálódott, álcázott harcosok (1) 

 közreműködésével, akik külső ösztönzésre cselekednek (1). 

 

2) Kiknek a körében terjed a dzsihadista ideológia? (4 pont) 
 
 Az online radikálisok körében (1). Közöttük nagyon fiatalok is vannak, akiknek általában 

 nincs egy jellegzetesen meghatározott hátterük (1), nagy hatással vannak rájuk a karizmatikus 

 személyiségek, és igen fogékonyak a dzsihadista hitre (1), olykor kapcsolatuk van a kisstílű 

 bűnözéssel és a kábítószer-terjesztéssel (1). 

 

3) A nők milyen feladatairól számol be a jelentés? (4 pont) 
 
 Gyakran háztartási és adminisztratív feladatokat látnak el. (1) Jelenlétük a terrorizmusban a 

 Daesh gyors terjeszkedését eredményezte (1). Fő feladatuk, hogy feleségek és anyák 

 legyenek (1), ezért az utazásuk célja, hogy már a fronton egyesüljenek a házastársukkal 

 vagy az interneten keresztül megismert harcossal (1). 

 

4) Az Olaszországra nehezedő migrációs nyomás milyen biztonsági problémákat vet fel?            
                                                                                                                                                  (4 pont) 

 A legnagyobb veszélyt a Balkán felől érkezők jelentik (1), mivel ez a térség a külföldi 

 harcosok által kedvelt tranzit zóna (1), valamint a megerősödött szélsőségesek területe (1), 

 amely logisztikai bázisokká válhat (1). 

 

5) Milyen problémáról beszélt a gazdasági miniszter? (4 pont) 
 
 A terrorizmus a gazdaságra kiterjedt mérete miatt is aggasztó (1). Növekvő nemzetközi hálózat 

 finanszírozza (1), és ez beszennyezi a pénzügyi rendszereket és a piacokat, ami  különösen 

 nagy figyelmet követel (1). A kőolaj jelentős pénzügyi forrása az Iszlám Államnak, amit évi 

 legalább 100 millió dollárra becsülnek (1). 


