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A 2001. szeptember 11-ei terrortámadások az al-Káida terrorszervezet
összehangolt öngyilkos merényletsorozata volt az Egyesült Államok ellen. A
New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba két repülõgép
csapódott be, ezzel megölve a környezõ emeleteken dolgozó embereket.
Mindkét épület két órán belül összeomlott.

2001. SZEPTEMBER 11. TERRORTÁMADÁS
A 2001. szeptember 11-ei terrortámadások az al-K&aacute;ida terrorszervezet
összehangolt öngyilkos merényletsorozata volt az Egyes&uuml;lt &Aacute;llamok
ellen. A New York-i Vil&aacute;gkereskedelmi K&ouml;zpont ikertornyaiba két
repülõgép csapódott be, ezzel megölve a környezõ emeleteken dolgozó
embereket. Mindkét épület két órán belül összeomlott. Ezt követõen több épület is
az ikertornyokhoz hasonlóan összedõlt, vagy megrongálódott. A harmadik
repülõgép a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe repült. A negyedik
eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Feh&eacute;r
H&aacute;zba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, azonban már nem
tudták megmenteni a lezuhanásról, az utasszállító repülõ Washingtont&oacute;l
mindössze 15 percnyire, Pennsylvania államban, Shanksville mellett csapódott a
földbe. A repülõjáratok egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat.
A terrorakció folyamán géprablókkal együtt összesen 2995 ember vesztette életét.
Az áldozatok túlnyomó többsége civil volt.
A Pentagonban okozott károkat egy éven belül kijavították, majd késõbb a
helyszínen megépítették a Pentagon Memorial emlékmûvet. A World Trade Center
helyszínén a romok eltakarítását követõen elkezdõdtek az újjáépítések.
A támadásoknak összesen 2995 ember esett áldozatául (2976 áldozat, 19
géprabló). Az áldozatokból 246 a négy repülõgép egyikén (egyetlen túlélõje sem
volt az eltérített gépeknek), 2605 New Yorkban a tornyokban vagy a tornyok
közvetlen közelében, 125 pedig a Pentagon épületénél vesztette életét.
Valamennyi áldozat civil volt, kivéve 55 katonát, akik a Pentagont érõ támadásban
lelték halálukat.
Az NIST becslése szerint 17 400 civil tartózkodott a World Trade Center
épületeiben a támadások alatt, míg a kikötõi hatóság szerint általánosan 14 154
ember tartózkodott az ikertornyokban 8:45-kor. Az emberek túlnyomó többségét
sikeresen evakuálták, köztük a 18 civillel, akik a becsapódási zónában tartózkodtak
és a déli torony lépcsõházát használták menekülésükkor. Az északi toronyban
legalább 1366-an lelték halálukat, akik az ütközési területen, vagy afelett
tartózkodtak, a déliben (ahol az evakuálás már az elsõ becsapódást követõen
megkezdték) legalább 618-an - ez az ott dolgozók és látogatók 90%-át jelentette.
A bizottsági jelentés szerint emberek százai lelték halálukat a gépek toronyba
ütközését követõ pillanatokban, a többi áldozat csapdába esett a füstölõ
tornyokban, majd azok összeomlásakor haltak meg. Nem kevesebb mint 200-an
ugrottak ki az égõ épületekbõl a biztos halálba. A tornyokban dolgozók közül

néhányan a tetõre mentek helikopteres mentés reményében, de a tetõre vezetõ
ajtók mind zárva voltak. Egyetlen terv sem készült helikopteres mentésrõl, és
szeptember 11-én a sûrû füst, valamint a nagy hõ is nehezítette volna a légi
mentést.
Összesen 411, mentésben segítõ halt meg tûzoltás vagy az evakuálás során.

A New York-i tûzoltóság (FDNY) 343 tûzoltót, a rendõrség (NYPD) 23 rendõrt,
a parti õrség 37 alkalmazottját, és 8 további EMT-t veszített el a
támadásokban.
Hetekkel a támadások után 6000-re becsülték az áldozatok számát. A hatóságok
mindössze 1600 holttestet tudtak azonosítani az ikertornyok romjainál. Az
egészségvizsgáló hivatal összegyûjtött kb. 10 ezer azonosíthatatlan csontot és
szövetdarabot, melyeket nem tudtak az eltûntekkel azonosítani.
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