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A rendezvény értékelése:

A konferencia célkitűzése a terrorizmus elleni globális
küzdelem olyan csomópontjainak megtalálása volt, amelyet
minden delegáció tud képviselni. Konkrét célkitűzésként
rajzolódott ki a konferencia alkalmával, hogy a kínai
kollégák egy terrorizmus elleni globális nemzetközi
egyezmény (ENSZ) létrehozása mellett tették le voksukat,
úgy tűnt, hogy különösen fontos számukra e nemzetközi
egyezmény majdani létrejötténél való bábáskodás.
Szakmailag teljesen védhető és támogatandó célkitűzés ez,
nyilván a legnagyobb nehézséget az fogja okozni, hogy
egészen pontosan mit is fog ezen egyezmény terrorizmusként
definiálni. Másfelől azonban azt mindenképpen el kell
kerülni, hogy az egyes államok saját politikai céljaikra
használják fel a terrorizmus elleni küzdelmet (s különösen a
terrorizmus miatti félelmet).
A konferencia is lényegében annak jegyében telt, hogy
először is megpróbálták a résztvevők beazonosítani, hogy ki
mit ért terrorizmus alatt. Helyi kisebbségi csoportokra
fókuszáló értelmezés nem volt, de elég extrémnek tekinthető
vélemény is elhangzott, miszerint a mexikói
drogkartellekhez fűződő, elmúlt néhány évben eszkalálódott
erőszakhullám is terrorizmus lenne.

A rendezvényen 21 ország büntetőjogászai és más
társadalomtudósok a terrorizmus elleni küzdelem különböző
aspektusait vitatták meg. A kutatói fórumot kínai
professzorok hívták össze, 2011-ben harmadjára, hogy a az
egyes országok tapasztalatairól eszmét cseréljenek a
nemzetközi tudósközösség tagjai.

A személyes részvétel
értékelése:

Magyar delegáció először vett részt a Forum ülésén, a
magyar álláspont képviseletének lehetősége fontos
tudományos közéleti eredménye Karunknak.
A nemzetközi kapcsolatok építésére különösen alkalmas volt
a rendezvény.
Alkalmam volt több kínai büntetőjogász kollégát is
megismerni, akikkel hosszabb távon további együttműködési
lehetőségekre kerülhet sor.
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