
 
Terroryzm w UE: ataki, ofiary śmiertelne i
zatrzymania w 2019 r.
 
Liczba ataków terrorystycznych i ofiar terroryzmu w UE w 2019 r. w dalszym ciągu
zmniejszała się. Dowiedz się więcej z naszego artykułu i grafiki.
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Mniej ataków terrorystycznych i ofiar 
Według danych Europolu, w 2019 r. 10 osób straciło życie w trzech atakach terrorystycznych
przeprowadzonych w UE w Utrechcie, Paryżu i Londynie, w porównaniu do 13 osób w 7
atakach w 2018 roku.
 
Osiem państw członkowskich UE padło ofiarą zamachów terrorystycznych w 2019 r.
 
Dwa razy więcej udaremnionych ataków niż
przeprowadzonych lub nieudanych

Terroryzm o podłożu religijnym/dżihadystycznym w UE (dane Europolu)
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W 2019 r., cztery ataki dżihadystyczne nie powiodły się, a 14 zostało udaremnionych, w
porównaniu z odpowiednio 1 i 16 w 2018 r. W obu latach, liczba planowanych ataków
udaremnionych przez władze była dwukrotnie większa niż liczba przeprowadzonych lub
nieudanych ataków. Ataki inspirowane przez dżihadystów są głównie wymierzone w miejsca
publiczne oraz policję lub wojskowych.
 
W większości przeprowadzonych i zakończonych niepowodzeniem ataków dżihadystycznych
używano noży i broni palnej. Wszystkie planowane ataki z użyciem materiałów wybuchowych
zostały udaremnione. Większość sprawców działała lub planowała działać samodzielnie.
 
W 2019 r. aresztowano 436 osób podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem
dżihadystycznym. Do aresztowań doszło w 15 krajach - większość miała miejsce we Francji
(202), pomiędzy 32 a 56 w Hiszpanii, Austrii i Niemczech, a pomiędzy 18 a 27 we Włoszech,
Danii i Holandii. Liczba ta jest niższa niż rok wcześniej, gdy aresztowano 511 osób.
 
Zagrożenie ze strony zradykalizowanych więźniów 
Osoby uwięzione za przestępstwa terrorystyczne oraz osoby, które uległy radykalizacji w
więzieniu, stanowią zagrożenie. W wielu krajach europejskich wielu zradykalizowanych
więźniów zostanie wkrótce wypuszczonych, co może zwiększyć zagrożenie dla
bezpieczeństwa, ostrzegł Navarrette. W 2019 r. zradykalizowani więźniowie stali za jednym
nieudanym, jednym udaremnionym i jednym przeprowadzonym atakiem.
 
Przeczytaj o działaniach UE dla zapobiegania redykalizacji.
 
Szlaki migracyjne nie są systematycznie
wykorzystywane przez terrorystów 
Niektórzy niepokoją się ryzykiem, jakie stanowią migranci próbujący przedostać się do Europy.
Raport Europolu potwierdza, że podobnie jak w poprzednich latach, nie ma oznak
systematycznego wykorzystywania nielegalnej migracji przez organizacje terrorystyczne. W
rzeczywistości, w ponad 70% przypadków aresztowań związanych z terroryzmem
dżihadystycznym, których obywatelstwo zgłoszono Europolowi, aresztowane osoby były
obywatelami danego kraju UE.
 
Przeczytaj o atakach terrorystycznych, ofiarach śmiertelnych i aresztowaniach w UE w 2020 r.
 
 
 
 
Więcej informacji
	Raport o sytuacji i tendencjach w dziedzinie terroryzmu [EN]
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20210121STO96105/radykalizacja-w-ue-czym-jest-i-jak-mozna-jej-zapobiec
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210628STO07262/terroryzm-w-ue-ataki-ofiary-smiertelne-i-zatrzymania-w-2020-r
https://www.europol.europa.eu/tesat-report

