
 
Тероризмът в ЕС: терористични актове, жертви
и арести през 2019 г.
 
Броят на терористичните атаки и на жертвите в ЕС продължи да спада през 2019 г.
Запознайте се с данните за религиозно вдъхновения тероризъм от 2014 г. насам.
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В Европа бяха направени 119 опита за терористични атаки през 2019 г., като тук се
включват както извършените, така и неуспешните и осуетените опити. Общо 21 опита
са приписвани на религиозни (дхихадистки) подбуди. Въпреки че тези атаки са само
една шеста от всички нападения в ЕС, те са отговорни за всички 10 жертви и за 26 от
общо 27 ранени хора.
 
Брой извършени, неуспешни и осуетени джихадистки нападения в ЕС (2017-2019 г.)
 

Научете как се променя броят на терористичните атаки и на жертвите в ЕС от 2014 г.

2017 г. 2018 г. 2019 г.
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Източник: Европол
 
Научете повече за ислямския тероризъм в ЕС.
 
 
Около половината от терористичните нападения са приписвани на етно-
националистически и сепаратистки подбуди (57 през 2019 г., всички без едно в Северна
Ирландия). Друга част от атаките са замислени от крайно-леви (26) или крайно-десни
екстремисти (6).
 
Броят на жертвите на ислямския тероризъм продължава да намалява от достигнатия
връх през 2015 г. През 2019 г. осуетените нападения от властите са два пъти повече от
извършените или неуспешните атентати. Въпреки това според Мануел Наварете,
ръководител на центъра на Европол за борба с тероризма, нивото на опасност остава
сравнително високо.
 
При представянето на годишния доклад на Европол за тенденциите в тероризма в
парламентарната комисия по граждански свободи на 23 юни г-н Наварете отбеляза, че
онлайн общности подтикват към насилие както джихадисти, така и крайно-десни
екстремисти: „за джихадистите терористите са мъченици в свещена война; за
крайнодесните екстремисти те са светци в расова война“.
 
Терористични атаки и жертви през 2019 г. 
През 2019 г. в ЕС бяха извършени три нападения на джихадисти - в Утрехт
(Нидерландия), в Париж и в Лондон. При тях загинаха 10 души. През 2018 г. броят на
нападенията беше 7, а жертвите - 13.
 
В осем държави от ЕС бяха направени опити за терористични нападения през 2019 г.
Четири атаки не доведоха до търсения от терористите резултат, а 14 нападения бяха
осуетени от властите. През 2018 г. броят на провалилите се и на осуетените нападения
беше съответно 1 и 16.
 
Джихадистките нападения стават на обществени места , като често са насочени спрямо
полицаи или военни. Повечето от извършителите действат самостоятелно.
Осъществените атаки са предимно с ножове и огнестрелни оръжия. Всички опити за
използване на експлозиви през 2019 г. бяха осуетени.
 

О с ъ щ е с т в е н и
н а п а д е н и я

10 7 3

Н е у с п е ш н и
н а п а д е н и я

12 1 4

Осуетени нападения 11 16 14
Общо 33 24 21
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/terorizmt/20180703STO07127
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/libe-committee-meeting_20200623-1000-COMMITTEE-LIBE_vd


През 2019 г. бяха арестувани 436 души в 15 страни от ЕС по подозрения за
престъпления, свързани с джихадисткия тероризъм. Най-много арестувани е имало във
Франция, следват Испания, Австрия и Германия. Година по-рано са били арестувани
511 души.
 
Заплахата от радикализирани затворници 
Затворите продължават да бъдат среда, в която крайният ислям набира извършители
на нападения. През 2019 г. един провален, един осуетен и един извършен атентат бяха
дело на радикализирани затворници. В изказването си в Парламента Мануел Наварете
посочи, че в някои страни предстои освобождаването на радикализирани затворници и
това може да повиши нивото на опасност за сигурността.
 
Прочетете повече за причините за радикализацията и мерките за борба с нея.
 
Сътрудничество в ЕС 
Шефът на центъра на Европол срещу тероризма изтъква засиленото сътрудничество
между държавите в ЕС като една от причините за предотвратяването на нападения.
„Заради обмена на информация и заради връзките, които поддържаме, държавите
членки успяват да се намесят бързо и да идентифицират рисковете. За мен е добър
знак, че две трети от нападенията са засечени и осуетени благодарение на
съществуващото сътрудничество“.
 
Научете повече за мерките на ЕС за борба с тероризма.
 
Липсва ясна връзка между тероризъм и
миграция 
Въпреки опасенията, че мигрантите, които идват в Европа, могат да повишат рисковете
за сигурността, докладът на Европол заявява, че както и в предишни години няма
индикации за систематично използване на канали за нередовна миграция от терористи.
Повече от 70% от арестуваните, за които националността е докладвана на Европол, са
от съответната държава на ЕС.
 
 
Запознайте се с данните за терористичните нападения, убитите и извършените арести
в ЕС през 2020 г.
 
 
Допълнителна информация
Доклад на Европол за ситуацията и тенденциите при тероризма
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20210121STO96105/radikalizatsiiata-v-es-kakvo-predstavliava-i-kak-da-ia-sprem
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/terorizmt/20180316STO99922/kak-da-sprem-terorizma-merkite-na-es-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/terorizmt/20210628STO07262/terorizmt-v-es-prez-2020-gh-poveche-zhertvi-i-propaghanda
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/terorizmt/20210628STO07262/terorizmt-v-es-prez-2020-gh-poveche-zhertvi-i-propaghanda
https://www.europol.europa.eu/tesat-report

