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Kumanovo –
protiteroristická akcia,
alebo vládna konšpirácia?

verziu udalostí ponúklo aj Rusko.
Minister zahraničných vecí Lavrov
obvinil Západ z prípravy ďalšej
„farebnej“
revolúcie
s cieľom
destabilizovať kľúčovú krajinu pre
tranzit ruského plynu do Európy a zo
snahy potrestať Macedónsko za
neúčasť na sankčnom režime voči
Rusku.

Nové protiteroristické
centrum EUROPOL bude
aktívne v teréne
i kyberpriestore
Začiatkom
mája
realizovala
macedónska
vláda
rozsiahlu
protiteroristickú operáciu na severe
krajiny v meste Kumanovo. Polícia
zasahovala proti ozbrojenej skupine
macedónskych Albáncov a bývalých
bojovníkov kosovskej UČK, ktorá podľa
úradov plánovala v priebehu mája
teroristické útoky proti macedónskym
štátnym
inštitúciám,
športovým
podujatiam
a rôznym
verejným
miestam. Dvojdňové pouličné boje si
napokon vyžiadali 22 obetí, z toho 8
príslušníkov polície, niekoľko členov
ozbrojenej
skupiny
sa
vzdalo
dobrovoľne. Špeciálnym jednotkám sa
tiež podarilo zaistiť rozsiahly tajný
sklad zbraní. Na úspešnú akciu však
vrhá
zlé
svetlo
podozrenie
macedónskej opozície, mimovládnych
organizácii a niektorých médií, že celá
akcia slúži na zastrašenie verejnosti
s cieľom odradiť ľudí od účasti na
pokračujúcich demonštráciách proti
vláde Nikolu Gruevskiho. Demonštranti
požadujú rezignáciu vlády po odhalení
rozsiahleho odpočúvania opozičných
lídrov, sudcov, občianskych aktivistov
a žurnalistov spravodajskými službami.
Podľa opozičného lídra Zorana Zaeva,
bolo nezákonne odpočúvaných okolo
20 000 ľudí. Vývoj v Macedónsku
pozorne sleduje aj zahraničie. Rakúsky
veľvyslanec T. M. Baier už varoval, že
Európska komisia môže stiahnuť svoje
odporúčanie na začatie prístupových
rokovaní o vstupe krajiny do EÚ. Svoju

V rámci Európskeho policajného úradu
(EUROPOL) vzniká nové špecializované
centrum
boja
proti
terorizmu
a extrémizmu. Informáciu potvrdil
zástupca náčelníka EUROPOL, Oldřich
Martinů a dodal, že súčasťou centra
bude od júla samostatné pracovisko
zamerané
na
monitoring
a odstraňovanie extrémistického či
teroristického obsahu z internetového
prostredia, so zvláštnym dôrazom na
sociálne siete. Proti radikalizácii
a šíreniu extrémizmu chce EUROPOL
bojovať aj priamo v teréne. Podľa
Martinů už v súčasnosti úrad eviduje
okolo 6000 osôb, u ktorých existuje
podozrenie z napojenia na ISIS ši iné
teroristické bunky zo severu Afriky
a Blízkeho Východu. EUROPOL vníma
ako hrozbu aj súčasnú migračnú vlnu
z týchto regiónov, varuje najmä pred
tzv.
foreign
fighters,
fundamentalistami, ktorí sa môžu
skrývať v radoch utečencov. Úrad
preto uvažuje o vyslaní svojich
pracovníkov priamo do záchytných
táborov pre utečencov, najmä na
Sicíliu, s cieľom získať čo najviac
informácií o utečencoch a vytipovať
rizikové osoby.

Radikáli z DSSS
pochodovali Brnom,
polícia zasiahla proti
odporcom
Približne 250 priaznivcov Dělnickej
strany sociálnej spravodlivosti (DSSS)
a jej mládežníckej organizácie Dělnická
mládež v piatok 1. mája pochodovalo
centrom Brna v rámci akcie „Evropo
povstaň“, zameranej na protest proti
imigrácií a globalizácii. Asi 1500
odporcom pochodu, vnímajúcim DSSS
ako stranu hlásiacu sa k neonacizmu,
sa niekoľkokrát úspešne podarilo
zablokovať radikálom cestu. Na
križovatke ulíc Kolište a Lidická sa však,
vyjadrenia
jedného
podľa
z organizátorov blokády, Václava Pecla
pre ČT, „ dav vymkol spod kontroly
organizátorov
a nabral
vlastnú
dynamiku.“ Odporcovia pochodu sa
dostali do konfliktu s políciou, tá pri
zásahu použila slzotvorný plyn
a nasadila aj jazdcov na koňoch.
V putách skončilo 57 odporcov
pochodu, priaznivcom DSSS bolo
umožnené ukončiť pochod podľa
plánu. Postup polície okamžite vyvolal
polemiku
o adekvátnosti
zásahu.
K incidentu sa na sociálnej sieti
vyjadril
aj
hejtman
Facebook
Jihomoravského kraja, Michal Hašek
(ČSSD). Ostro kritizoval rozhodnutie
orgánov mestskej časti Brno – Stred,
ktoré na jednej strane povolili pochod
DSSS, no zároveň v tých istých
miestach
odobrili
zhromaždenie
odporcov, pričom niektorí členovia
vedenia mesta sa na protiakcii osobne
zúčastnili. Tento postup označil Hašek
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za „rizikový a populistický“, podľa neho
mali úrady postupovať odvážnejšie
a akciu DSSS v centre mesta vôbec
nemali povoliť.

Nemecká polícia
eliminovala hneď dve
extrémistické hrozby

plánovania
atentátov
na
predstaviteľov nemeckej moslimskej
komunity.

Zahrajú imigračné kvóty
do karát extrémistom?

Na prelome apríla a mája zaznamenala
nemecká polícia dva značné úspechy
v boji
proti
rôznym
formám
extrémizmu.

Najskôr v meste Oberursel zadržala
manželský pár tureckého pôvodu,
údajne napojených na extrémistické
saláfistické skupiny pôsobiace v
Nemecku. Pri domovej prehliadke
polícia zaistila výbušniny, automatickú
strelnú
zbraň
a
audiovizuálne
materiály
s fundamentalistickou
tematikou,
informoval
Úrad
kriminálneho vyšetrovania v spolkovej
krajine Hesensko. Manželia sú
podozriví z príprav bombového útoku
na tradičné prvomájové cyklistické
preteky vo Frankfurte nad Mohanom.
Podľa
náčelníka
polície
vo
Wiesbadene, Stefana Muellera, sa
útoku podarilo zabrániť aj vďaka tomu,
že od teroristického útoku na
bostonský maratón spred dvoch rokov
nemecká polícia venuje zvýšenú
pozornosť
hrozbám
súvisiacim
s veľkými športovými udalosťami. Len
pár dní nato zadržala polícia troch
mužov a jednu ženu patriacich k tzv.
Spoločnosti starej školy. Prokurátor ich
obvinil zo založenia extrémistickej
skupiny, z nelegálneho prechovávania
výbušnín
a z príprav
bombových
útokov na mešity, azylové centrá a z

Prakticky okamžite po zverejnení
plánu EÚ na kvótne rozdelenie
doposiaľ neznámeho počtu utečencov
z Afriky a Blízkeho Východu sa vo
viacerých
európskych
krajinách
spustila diskusia o riziku nárastu
sympatií voči pravicovým radikálom
a extrémistickým hnutiam, ak členské
krajiny
návrh
Bruselu
príjmu.
V susednej ČR (krajina patrí medzi
najtvrdších
odporcov
kvótneho
riešenia) o tejto téme diskutovali
prostredníctvom online rozhovoru pre
server aktualne.cz Radko Hokovský,
riaditeľ Think tanku Evropské hodnoty
a Jan Daniel z Centra evropské
bezpečnosti. Kým Daniel apeloval na
nutnosť
pomáhať
utečencom,
z ktorých nie všetci sú radikálni
moslimovia, Hokovský varoval, že
prijatie kvóty by viedlo k „nárastu
podpory všetkých strán, ktoré volajú
proti imigrácii a proti európskej
integrácii.“ Hokovskému dáva za
pravdu aj The New York Times, ktorý
konštatuje, že dlhodobá ekonomická
kríza a výrazný anti – imigračný
sentiment
sa
už
v súčasnosti
odzrkadľujú v narastajúcej podpore
radikálnych a extrémistických hnutí v
krajinách EÚ. Odvoláva sa pri tom aj
na slová britskej ministerky vnútra
Theresy May, ktorá proti kvótam
argumentuje podobne. Ministerka
varuje, že prijatie kvót by štátom EÚ

zabránilo zaviesť vlastné efektívne
imigračné
opatrenia
a naopak,
podporilo
by
pašerácke
siete
zarábajúce na ilegálnej migrácii do EÚ.

David Cameron predstavil
novú iniciatívu v boji proti
radikalizácii mládeže
Staronový britský premiér David
Cameron a ministerka vnútra Theresa
May oznámili zámer prijať nový
protiteroristický zákon. The Guardian
informoval, že nová legislatíva cieli
najmä proti nenávistným prejavom na
základe odlišnosti pohlavia, sexuálnej
orientácie, rasy, náboženstva, ale aj
proti snahám odstrániť či narušiť
demokratické zriadenie. Zákon tiež
posilňuje právomoci polície v oblasti
monitoringu radikalizácie obyvateľstva
so zvláštnym dôrazom na mladú
generáciu britských moslimov, prijíma
tiež nové reštriktívne opatrenia
v oblasti imigrácie. Zásadnou novinkou
návrhu zákona je možnosť trestne
stíhať jednotlivcov a skupiny už len za
verejné
prejavy
neznášanlivosti,
súčasná legislatíva umožňuje trestné
stíhanie len, ak dotyčné osoby alebo
skupiny zároveň vyzývajú na násilné, či
ilegálne
konanie.
Cameronova
iniciatíva nie je úplne nová, do Dolnej
komory parlamentu ju predložil už
v marci, narazil však na silný odpor
niekdajšieho koaličného partnera,
stranu Liberálnych demokratov. Podľa
korešpondenta BBC, Dannyho Shawa,
nebude prijatie zákona jednoduché
hoci po májových voľbách ovládli
konzervatívci Dolnú snemovňu tesnou
väčšinou. V samotnej Conservative
Party totiž existuje skupina poslancov,
ktorá má obavu z neprimeraného
zásahu do slobody prejavu v prípade,
že zákon prejde snemovňou v súčasnej
podobe, tvrdí Shaw.
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