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Terorismus v EU: útoky, oběti a zatčení.
Teroristických útoků i jejich obětí bylo v EU v roce 2018 výrazně méně: Rukou teroristů
zemřelo 13 lidí, zatímco v roce 2017 to bylo 62. V grafu shrnujeme vývoj od roku 2014.
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Džihádistický terorismus v EU (data Europolu)
V roce 2018 bylo nejenom méně obětí džihádistického terorismu v zemích Evropské unie, ale
navíc se lépe dařilo plánované útoky mařit.
Přesto jsou podle výkonné ředitelky Europolu Catherine De Bolle vnitřní bezpečnostní hrozby v
Evropě stále vysoké. Šéfka unijní policejní agentury o nich hovořila ve výboru pro vnitro 4. září v
Bruselu, kde představila letošní zprávu Europolu o situaci a trendech v terorismu.
„Navrátilců z oblastí konfliktu je málo, ale máme nadále velké obavy,“ uvedla De Bolle. „Stovky
evropských občanů, včetně žen a dětí, jsou drženy v konfliktních oblastech v Iráku a Sýrii. Tyto
děti jsou v zásadě oběťmi, ale mohou být indoktrinovány a procházet výcvikem, takže do
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budoucna představují potenciální hrozbu,“ vysvětlila de Bolle.
V roce 2018 proto terorismus nadále představoval hlavní ohrožení bezpečnosti v Evropě.
Džihádisté mimo jiné ve francouzských městech Trèbes, Paříž, Štrasburk, nebo v belgickém
Lutychu zabili celkem 13 lidí a mnoho dalších zranili.
Méně teroristických útoků i méně obětí
Podle údajů Europolu přišlo v roce 2018 o život 13 lidí při 24 džihádistických útocích. V roce
2017 to bylo 62 obětí zabitých při 33 takových útocích.
Z těchto 24 džihádistických útoků bylo deset ve Francii, čtyři ve Velké Británii, čtyři v
Nizozemsku, dva v Německu a po jednom ve Španělsku, Švédsku, Itálii a Belgii.
Celkem sedm útoků - tři ve Francii, dva v Nizozemsku, jeden v Belgii a jeden ve Velké Británii je klasifikováno jako „dokončené“, protože podle policejních orgánů těchto zemí dosáhly svého
cíle. Ke čtyřem z těchto sedmi si přímo přihlásil samozvaný Islámský stát. Ve srovnání s rokem
2017 je i zde zlepšení, protože tehdy bylo jako dokončené klasifikováno v EU deset útoků
džihádistické povahy.

" V reakci na nárůst teroristického násilí v Evropě od
roku 2014 zavedly veřejné orgány a soukromé
organizace, které předtím pracovaly převážně
izolovaně, nové a kreativní způsoby spolupráce. "
Catherine De Bolle
výkonná ředitelka Europolu

Překažené nebo neúspěšné útoky
V roce 2018 byl proveden jeden neúspěšný džihádistický útok (ve Španělsku) a 16 incidentů
bylo nahlášeno jako zmařené. V roce 2017 bylo zmařeno 11 útoků a neúspěšných bylo 12.
Dokončené a neúspěšné džihádistické útoky byly většinou prováděny pomocí nožů a střelných
zbraní a převážně cílily na civilisty. Podařilo se překazit všechny útoky plánované s použitím
výbušnin. Většina pachatelů jednala osamoceně.

CS

Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3I4

Článek
511 džihádistů zatčených v EU
V roce 2018 bylo zatčeno celkem 511 osob pro podezření z trestných činů souvisejících s
džihádistickým terorismem. K většině zatčení došlo ve Francii, Velké Británii a Belgii,
následovaných Nizozemskem, Německem a Itálií. Rok předtím bylo v EU kvůli džihádistickému
terorismu zatčeno celkem 705 osob.
Pomáhá evropská spolupráce
Posílená spolupráce mezi evropskými zeměmi a lepší sdílení informací pomohly podle již
citované šéfky Europolu předcházet útokům: „Jsem přesvědčená, že úsilí policejních orgánů,
bezpečnostních služeb, veřejných i soukromých činitelů i občanské společnosti podstatně
přispěly ke snížení násilí v Evropě,“ vyzdvihla De Bolle.
Žádné systematické využívání migračních tras teroristy
Europol se věnuje také otázce, zda migranti hledající v Evropě útočiště, představují riziko coby
potenciální teroristé. Zpráva uznává, že někteří teroristé vstoupili do EU jako uprchlíci, ale trvá
na tom, že k tomu nedochází systematicky: „Neexistují žádné konkrétní důkazy, že by teroristé
systematicky využívali trasy uprchlíků, aby se pokoutně dostali do Evropy“.
Džihádistický terorismus v EU: 2018
• Celkem 24 útoků = 1 nezdařilý, 16 překažených, 7 dokončených
• 13 mrtvých
• 511 osob zadrženo kvůli podezření ze zapojení do džihádistických teroristických aktivit ve
Francii, UK, Belgii, Nizozemí, Německu a Itálii.
• 10 útoků ve Francii, 4 ve Velké Británii, 4 v Nizozemsku, 2 v Německu, 1 ve Španělsku,1 ve
Švédsku, 1 v Itálii a 1 v Belgii

Souvislosti
Jak zastavit teroristy: opatření EU (infografika)
Zpráva Europolu o terorismu (2019)
Další zprávy Europolu věnované terorismu - od roku 2007
Evropské centrum boje proti terorismu
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