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svet / kolektivna varnost

Pariz želi pomoč v Afriki in na Bližnjem vzhodu

Določilo medsebojne obrambe v

evropski pogodbi ni povsem enako 5.

členu severnoatlantske pogodbe, ki

pravi, da je »napad na eno državo na-

pad na vse«. Države članice morajo

sedaj v skladu z evropsko pogodbo

ponuditi vso razpoložljivo pomoč. V

členu pa je tudi jasno zapisano, da ta

pomoč ne predstavlja zahteve po

spremembah varnostne in obrambne

politike posamezne države članice.

Slovenija čaka na pobudo Pariza

O podrobnosti pomoči se bo Francija

sedaj posamično dogovarjala z vsako

d ržavo članico. Kje bi lahko Francija

računala na pomoč drugih držav, je

nakazal obrambni minister Je a n -Yve s

Le Drian: »Francija ne more postoriti

vsega v Sahelu, Srednjeafriški repu-

bliki in v Levantu (opis območja na

Bližnjem vzhodu, ki vključuje Sirijo,

op. p.).« Francija torej ne poziva k po-

šiljanju vojakov držav članic v Franci-

jo, očitno pa pričakuje pomoč pri nje-

nih mednarodnih operacijah.

Toda kakšno pomoč konkretno bi

želel dobiti Pariz, po včerajšnjem za-

sedanju obrambnih ministrov še ni

bilo jasno. »Počakati moramo na po-

budo, da pride z njihove strani,« je po

zasedanju dejala obrambna ministri-

ca Andreja Katič in ocenila, da se bo

to zgodilo v naslednjih dneh, tednu

ali dveh. Na obrambnem ministrstvu

so sicer že pojasnili, da Slovenija za-

gotovo ne bo mogla sodelovati pri

zračnih napadih na Islamsko držav o,

ker takšnih zmogljivosti ne premore.

Notranji ministri o novih ukrepih

Medtem ko si Francija prizadeva za

pridobitev ši rše evropske obrambne

pomoči, se po napadih v Parizu spet

obeta razprava o krepitvi protitero-

rističnih ukrepov na evropski ravni. O

sprejetju nadaljnjih varnostnih ukre-

pov bodo evropski notranji ministri

razpravljali že na petkovem zaseda-

nju. Na vrhu seznama morebitnih no-

vih ukrepov je uvedba vseevropske

izmenjave podatkov o letalskih pot-

nikih (sistem PNR) tudi za lete zno-

traj Evropske unije. Po dolgih razpra-

vah o upravičenosti zbiranja obsežnih

zasebnih podatkov in bojaznih, da

gre za nesorazmeren poseg v zaseb-

nost državljanov, je pristojni odbor

evropskega parlamenta za državljan -

ske svoboščine, pravosodje in notra-

nje zadeve poročevalcu podelil nov

mandat za pogajanja o direktivi z

evropsko komisijo in svetom EU. Par-

lament je bil pred meseci očitno pri-

pravljen privoliti, da bi podatke o le-

talskih potnikih na letih iz Evropske

unije in vanjo smeli hraniti v posebni

bazi podatkov za 30 dni, v tem času

pa bi morali nacionalni organi izločiti

podatke morebitnih osumljencev te-

rorističnih dejanj, ki bi jih nato lahko

hranili še nadaljnjih pet let. V tej

smeri sedaj iščejo dogovor na tris-

transkih pogajanjih, ki naj bi bila za-

ključena do konca leta.

V razpravi o tej direktivi so sicer

obstajali številni pomisleki o nesoraz-

mernem posegu v zasebnost državlja -

nov. Prav tako so se porajali dvomi,

ali bi ti podatki varnostnim službam

sploh lahko koristili pri preprečeva-

nju terorističnih napadov. Po teroris-

tičnih napadih se zdaj vnovič poja-

vljajo zamisli, da bi zbiranje podatkov

o letalskih potnikih v sistemu PNR še

nadgradili. Vanj naj bi vključili tudi

podatke o letalskih potnikih, ki potu-

jejo na letih znotraj Evropske unije.

Ta zamisel širitve sistema PNR sicer

ni neposredna posledica terorističnih

napadov v Parizu, saj so se držav e

članice za takšna pooblastila zavze-

male že prej. Razprava na petkovem

zasedanju notranjih ministrov naj bi

potekala tudi o tesnejši izmenjavi ob-

ve ščevalnih podatkov med država m i

članicami. To sodelovanje je bilo z

Europolom okrepljeno od januarja

2013, a v luči zadnjih terorističnih na-

padov naj bi ga poskušali še izboljša-

ti. Europol sicer v svojem zadnjem

poročilu o varnostnih trendih ugota-

vlja, da se bo teroristična grožnja zo-

per evropsko varnost okrepila.

Čeprav se je število napadov v zad-

njih letih zmanjšalo in so bili večino-

ma majhni, je Europol največjo grož-

njo videl prav v evropskih mudžahi -

dih, ki so se odpravljali na boj v Sirijo

in Irak ter se nato vračali v svoje

evropske domovine. Vsaj 5000 se jih

je podalo na Bližnji vzhod.

Toda glavnina terorističnih napa-

dov, ki so jih zabeležili v zadnjih letih,

se ni zgodila zaradi verskih motivov.

Večino napadov so namreč po podat-

kih Europola izvedle »separatistične

skupine«, med katere štejejo anarhis-

te in levičarske skupine. ×

Namesto 5. člena severnoatlantske pogodbe Nata je

Francija prvič v zgodovini EU sprožila določilo medse-

bojne obrambe, ki je zapisano v lizbonski pogodbi. Po-

moč pričakujejo v Siriji, Iraku in Afriki.

svet / nemčija

Strah pred radikalizacijo ni brez podlage

Čeprav je nemška vlada francoski za-

gotovila, da bo Franciji pri boju proti

Islamski državi pomagala po svojih

močeh, je zelo malo možnosti za to,

da bi se Nemčija na poziv Francije v

skladu z lizbonsko pogodbo odzvala z

vo j a ško udeležbo v Siriji.

»Pričakovati je mogoče, da bo Nem-

čija izjemno zadržana. Vojaškega pos-

redovanja v Siriji si trenutno ne mo-

rem predstavljati, bi pa lahko Nemčija

povečala vojaško prisotnost v Iraku,

kjer uri kurdske pešmerge, in v Maliju

ter tako razbremenila francosko voj-

sko,« je za Dnevnik ocenil direktor in-

štituta za mirovne študije in varnos-

tno politiko hamburške univerze Mi-

chael Brzoska. Čudi ga sicer, da Fran-

cija za pomoč ni prosila Nata, a očitno

želi Francija pomoč izpogajati z vsako

d ržavo posebej. Glede učinkovitosti

vo j a ški napadov na IS Brzoska opo-

zarja, da bodo napadi teroristično

o g ro ženost Evrope še povečali: »Vede-

ti morate, da IS vojaško ni močan in

ga je v tem smislu mogoče relativno

hitro premagati. Problem je, da bo

znova spremenil taktiko, tako kot jo je

s terorističnim napadom v Parizu.« V

Siriji bo, pravi, slej ko prej treba nasto-

piti s politično koalicijo, a za to bi se

morale najprej poenotiti zunanje sile,

ki bi morale najti tudi podporo različ-

nih skupin v Siriji, kar pa bo zaradi dr-

žavljanske vojne izjemno zapleteno.

Raz m i šljanja o omejitvah

Drugo pomembno vprašanje, s kate-

rim se (še vedno) ubada nemška koali-

cija, je redefiniranje begunske politi-

ke. Čeprav je Horst Seehofer, vodja

CSU, ki je sestrska stranka vladajočega

CDU, v luči pariških napadov podprl

kanclerko Angelo Merkel in se distan-

ciral od kakršnega koli izrabljanja pa-

riške situacije v razpravi o begunski

politiki, je mogoče zaznati nove pre-

mike. Razpravlja se o kontingentih

oziroma omejitvah števila beguncev,

ki jih Nemčija lahko sprejme. Brzoska

opozarja, da je to le eden od predlo-

gov in da dogovora v koaliciji še ni.

Ker so, kot kaže, samomorilske napa-

de v Parizu izvedli v Evropi ži ve č i

muslimani, je v ospredje razprav v

Nemčiji ponovno stopilo vpraša n j e,

kaj mlade muslimane vodi v radikali-

zacijo. Za muslimansko skupnost v

Nemčiji so napadi v Parizu izjemno

boleči in problematični. Ne zgolj zara-

di pričakovanih negativnih učinkov na

begunsko politiko, ki bo očitno tudi v

Nemčiji spremenjena, ampak tudi za-

to, ker je v minulih letih v vrste Islam-

ske države iz Nemčije odšlo okoli 400

mladih. Proti radikalizaciji mladih

muslimanov se v Nemčiji borijo na

številne načine, tudi s svetovalnicami,

a uspeh je različen. Nanje se največ-

krat obračajo starši, ki pa padec otrok

v roke skrajnežev opazijo prepozno.

»Radikalizacija mladih muslimanov

v Evropi je posledica razširjenega ob-

družbi in da jih ta družba sprejema

kot muslimane.

Hkrati jim je treba prek povezanosti

z mošejami in imami ponuditi tisto

sliko islama, ki vključuje odgovornost

za vso družbo in ki se ne ograjuje od

nje. »Tisti, ki si ne želijo sožitja med

muslimani in nemuslimani, poskušajo

dogodke, kot so pariški, izkoristiti za

protimuslimansko propagando, tudi

proti beguncem, ki večinoma izvirajo

iz muslimanske kulture,« opozarja

Khallouk. Strah muslimanske skupno-

sti, da bo morija v Parizu povzročila

radikalizacijo, ni brez osnove. Javnom-

nenjske raziskave po pariških napadih

Ni verjetno, da bi se Nemčija vojaško udeležila napadov na

s k ra j n eže v Siriji. Bi pa nemška vojska lahko razbremenila

francosko s povečano prisotnostjo v Maliju in Iraku. Musli-

mani v Nemčiji opozarjajo na še večjo radikalizacijo.

svet / poljska

Napadi v

Parizu na roko

poljski vladi

Nova poljska vlada se je na pariško

morijo v veliki meri odzvala v skladu

s ciljem Islamske države, da bi ustva-

rila konflikt med Evropo in musli-

mani. Še preden je v ponedeljek za-

prisegla nova vlada, v kateri so člani

konservativne stranke Zakon in pra-

vičnost, so bodoči ministri hiteli po-

vezovati teroristične napade v Parizu

z begunci, ki so večinoma muslima-

ni. Najprej se je na tak način izpos-

tavil novi minister za evropske zade-

ve Konrad Szymanski.

V soboto zjutraj je Szymanski v

besedilu, ki ga je objavila konserva-

tivna spletna stran, zapisal, da »po

tragičnih dogodkih v Parizu Poljska

ne vidi možnosti«, da bi sprejela be-

gunce, ki bi jih morala v skladu z

odločitvijo EU o njihovi razdelitvi

med članice. Tako je postavil pod

v p ra šaj obljubo prejšnje liberalne

vlade, da bo Poljska, ki ima 38 mili-

jonov prebivalcev, sprejela 9287 be-

guncev. Takoj po objavi tega besedi-

la so vodilni v stranki Zakon in pra-

vičnost od njega zahtevali, naj bo

bolj diplomatski. Še v soboto se je

Szymanski popravil: »Poljska bo

sprejela begunce, če bo zadoščeno

varnosti, a ta je zdaj, po napadih v

Parizu, pod vprašajem.« To stališče

stranke je še vedno nesprejemljivo

za večino voditeljev EU. Predsednik

evropske komisije Jean-Claude Jun-

cker je takoj zahteval »malo več res-

nosti«.

Glavna nevarnost še vedno Rusi

Novi zunanji minister Witold Was-

zczykowski je v nedeljo na poljski

televiziji dejal: »Več sto tisoč Sircev

je v zadnjem času prišlo v Evropo. Iz

njih bi lahko naredili armado. Na de-

settisoče mladih z ipadi v rokah

prihaja v EU v gumijastih čolnih –

namesto da bi ob izkrcanju vprašali,

ali bi lahko dobili pijačo ali hrano,

najprej vprašajo, kje lahko napolnijo

svoje aparate. Lahko bi se šli borit,

da bi z našo pomočjo osvobodili svo-

jo domovino.« Waszczykowski iz-

ključuje možnost, da bi poljska voj-

ska pomagala mednarodni koaliciji v

boju proti Islamski državi: »Si lahko

zamislite situacijo, da bi poslali našo

vojsko v Sirijo, na tisoče Sircev pa bi

v berlinskih lokalih pilo kavo in po

televiziji gledalo, kako se mi vojsku-

jemo zanje?«

Liberalna Državljanska platforma,

ki je na oktobrskih parlamentarnih

volitvah kljub izjemno uspešni gos-

podarski politiki izgubila oblast, je

kritizirala stališča nove vlade, v kate-

rih »so čustva prevladala nad razu-

mom«. Zunanjega ministra je pozva-

la, naj bo »bolj zadržan«.

V ponedeljek je Waszczykowski

obljubil, da namerava Poljska izpol-

njevati svoje zaveze glede beguncev.

»Sicer proti svoji volji, a kot pravna

d ržava, ki spoštuje svoje mednarod-

ne obveze, bomo uresničili odločit-

ve, ki jih je sprejela prejšnja vlada.«

Vendar je to pogojeval s strogim na-

d zo ro m .

V Državljanski platformi se bojijo,

da bo zaradi nove zunanje politike

prišlo do osamitve Poljske v Evropi,

kot se je to že zgodilo pri prvi vladi

stranke Zakon in pravičnost v letih

2005 –2007. × mš

Nova poljska vlada desne

stranke Zakon in pravičnost,

ki je pravkar prisegla, je ta-

koj po moriji v Parizu pohite-

la z izjavami, da je ta trage-

dija dodaten razlog, da v dr-

žavo ne sprejmejo beguncev.
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201

teroristični napad so po

podatkih Europola lani

preprečili ali pa je spodletel v

d ržavah članicah EU.

7 74

osumljencev te ro r i st i č n i h

dejanj so lani aretirali v EU,

največ (238) v Franciji.

Po napadih v Parizu je Francija vojaške patrulje uvedla tudi na francoskih

l etališčih. F Re u te rs

IS je vojaško mogoče

premagati, problem

pa je, da bo takoj

zatem spremenil

tak tiko.

Michael Brzoska

Mirovni inštitut Univerze v

H a m b u rg u

čutka, da jih avtoritete ve-

činskega prebivalstva in

celo njihove družine ne

razumejo in da so margi-

nalizirani. Skupine skraj-

nežev jim ponujajo pre-

proste in jasne odgovore

ter jasno delitev na dobro

in pravilno ter slabo in

prekleto. Teh odgovorov

naša kompleksna družba

nima,« je za Dnevnik ko-

mentiral Mohammed

Khallouk, vodilni pred-

stavnik združenja islamsko-nemških

društev v Frankfurtu. Khallouk pou-

darja, da lahko mladim pomagajo s

pomočjo pedagoško izobraženih

zaupnikov, ki jim bodo znali pokazati,

da imajo perspektivo tudi v evropski

so pokazale, da se je desna populistič-

na stranka Alternativa za Nemčijo

(AFD) z 10,5 odstotka zavihtela na

tretje mesto, takoj za CDU/CSU, ki vo-

di s 35 odstotki, in SPD s 23,5 odstotka

anketirancev. ×


