
 
Terorizem v EU: napadi, žrtve in aretacije v letu
2019
 
V letu 2019 se je število terorističnih napadov in njihovih žrtev še naprej zmanjševalo. V
grafu si oglejte podatke o džihadističnem terorizmu od leta 2014 dalje.
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V letu 2019 je bilo v Evropi 119 poskusov terorističnih napadov, kar vključuje izvedene in tiste,
ki so spodleteli ali so bili preprečeni. 21 jih je pripisanih džihadističnemu terorizmu. Čeprav
predstavljajo le šestino vseh napadov v Evropi, so džihadistični teroristi krivi za vseh deset smrti
in 26 od skupno 27 poškodovanih.
 
Okoli polovica vseh terorističnih napadov v EU predstavljajo etno-nacionalistični in separatistični
napadi (v letu 2019 jih je bilo 57, vsi razen enega so se odvili na Severnem Irskem), preostali
glavni kategoriji pa sta skrajno desni (6) in skrajno levi (26) terorizem.
 

Džihadistični terorizem v Evropski uniji od leta 2014: napadi, smrtne žrtve in aretacije (Podatki Europola)
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Število smrtnih žrtev džihadističnega terorizma je doseglo vrhunec leta 2015, lani pa je še
naprej upadalo. Leta 2019 je bilo število napadov, ki so jih oblasti držav članic preprečile,
dvakrat tolikšno kot število izvedenih ali spodletelih napadov. Vendar je stopnja ogroženosti še
vedno relativno visoka, pravi Manuel Navarrete, vodja Europolovega centra za boj proti
terorizmu.
 
Navarrete je 23. junija predstavil Europolovo letno poročilo o trendih terorizma
parlamentarnemu odboru za državljanske svoboščine. Poudaril je, da je opazen isti trend med
spletnimi skupnostmi s skrajno desno in džihadistično podlago, ki pozivajo k nasilju: "Za
džihadiste so teroristi mučeniki svete vojne, za desničarske ekstremiste pa svetniki rasne
vojne."
 
Manj terorističnih napadov in žrtev terorizma 
 
Lani je v EU v treh terorističnih napadih umrlo 10 ljudi - v Utrechtu, Parizu in Londonu. Leta
2018 je življenje izgubilo 13 ljudi v sedmih napadih.
 
V letu 2019 so zabeležili poskuse terorističnih napadov v osmih državah članicah.
 
Preprečenih napadov dvakrat toliko kot izvršenih ali
spodletelih 
 
V letu 2019 so štirje džihadistični napadi spodleteli, 14 pa jih je bilo preprečeni (v letu 2018 je
eden spodletel, 16 pa jih je bilo preprečenih). V obeh letih je bilo število načrtov, ki so jih
preprečile oblasti, dvakrat tolikšno kot število izvršenih ali spodletelih napadov. Napadi z
džihadistično podlago so največkrat usmerjeni v javne kraje ter policijske in vojaške uradnike.
 
Izvršeni in spodleteli džihadistični napadi so bili največkrat izvedeni z noži in strelnim orožjem.
Vsi načrti za uporabo eksplozivov so bili preprečeni. Večina storilcev je načrt izvajala ali
nameravala izvesti sama.
 
Leta 2019 je bilo zaradi suma kaznivih dejanj, povezanih z džihadističnim terorizmom, aretiranih
436 ljudi. Aretacije so se izvedle v 15 državah, daleč največ v Franciji (202), med 32 in 56 v
Španiji, Avstriji in Nemčiji ter med 18 in 27 v Italiji, na Danskem in na Nizozemskem. Tudi ta
številka je nižja kot leto prej, ko je bilo aretiranih skupaj 511 ljudi.
 
Izvršeni, spodleteli in preprečeni džihadistični teroristični napadi v EU (2017-2019, vir: Europol)
 

2017 2018 2019
Izvršeni napadi 10 7 3
Spodleteli napadi 12 1 4
Preprečeni napadi 11 16 14
Skupaj 33 24 21
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/libe-committee-meeting_20200623-1000-COMMITTEE-LIBE_vd


Več o džihadističnem terorizmu v EU od leta 2015.
 
 
 
 
Grožnja radikaliziranih zapornikov 
 
Ljudje, zaprti zaradi terorističnih dejanj, in tisti, ki so se radikalizirali v zaporu, predstavljajo
grožnjo. V mnogih evropskih državah bodo radikalizirani zaporniki kmalu izpuščeni, je posvaril
Navarrete. V letu 2019 so bili radikalizirani zaporniki odgovorni za en spodletel, en preprečen in
en izveden napad.
 
 
 
Več o tem, kaj so vzroki za radikalizacijo in kako jo preprečiti
 
Evropsko sodelovanje 
 
Okrepljeno sodelovanje med evropskimi državami in deljenje informacij sta pomagala
preprečevati napade ali omejiti njihove posledice, pravi vodja Europolovega protiterorističnega
centra. "Zaradi izmenjave informacij in medsebojnih povezav lahko države članice hitro
prepoznavajo grožnje. Zame je dober znak, da sta bili dve tretjini napadov preprečeni, k čemer
je pripomoglo obstoječe sodelovanje."
 
Preverite, kako EU ukrepa proti terorizmu 
 
Ne kaže, da bi teroristi sistematično zlorabljali
migracijske poti 
 
Pojavlja se skrb glede nevarnosti, ki jih predstavljajo migranti, ki poskušajo priti v Evropo.
Poročilo Europola ponavlja, da tako kot v prejšnjih letih ni znakov, da bi teroristične organizacije
sistematično zlorabljale neregularne migracije. V več kot 70 odstotkih aretacij, povezanih z
džihadističnim terorizmom, pri katerih je bil podatek o državljanstvu posredovan Europolu, so bili
storilci državljani države EU, v kateri so delovali.
 
 
 
Več o terorističnih napadih, smrtih in aretacijah v EU v letih 2020 in 2019. 
 
Več
Stanje na področju terorizma in poročilo o trendih (v angleščini)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/terorizem/20180703STO07127/
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/security/20210121STO96105/radikalizacija-v-eu-kaj-je-in-kako-jo-lahko-preprecimo
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/terrorism/20180316STO99922/how-to-stop-terrorism-eu-measures-explained-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/terorizem/20210628STO07262/terorizem-v-eu-teroristicni-napadi-smrti-in-aretacije-v-letu-2020
https://www.europol.europa.eu/tesat-report

