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S amomorilski napadalec je v 
Manchestru izbral podobno 
tarčo kot islamistični skraj-

neži novembra 2015 v Parizu, kjer 
so napadli obiskovalce rock kon-
certa v dvorani Bataclan. Tudi ta je 
izbral koncert ameriške glasbene iz-
vajalke, najstniške zvezdnice, zato 
so bili med žrtvami mladi ljudje, 
celo otroci. "To je tisto, česar smo 
se najbolj bali," pravi strokovnjak 
za varnostna vprašanja dr. Denis 
Čaleta z Inštituta za korporativ-
ne študije. "Gre za simbolno tarčo. 
Da se je napad zgodil na koncertu 
ameriške pevke, je verjetno zelo po-
menljivo. Poleg tega je vnovič šlo za 
samomorilski napad, zdaj že dobro 
znan modus operandi teroristov, ki 
ga je v tej izvedbeni fazi skoraj ne-
mogoče preprečiti, saj je na tej točki 
zadeva že tako kritična, da jo obve-
ščevalno-varnostne službe težko 
zaznajo, še zlasti, če je posameznik 
delal sam brez širše podpore."

Teroristična celica  
ali volk samotar

Po besedah nekdanjega obveščeval-
ca Boštjana Perneta je sedaj ključ-
na naloga policije ugotoviti, ali je 
napadalec deloval sam ali je bil del 
teroristične celice. "Če je bila celica, 
lahko pričakujemo nove napade. 
Tako je bilo po terorističnem napadu 
v Parizu. Vemo, da se je drugi del 
celice premaknil v Bruselj, kjer je 
sledil nov teroristični napad. Poli-
cija ima sedaj veliko dela. Če celica 
obstaja, je njena naloga poloviti 
druge," pravi Perne.  Po izkušnjah 
sodeč je malo verjetno, da je šlo za 
volka samotarja, saj ti redko posega-
jo po doma narejenih eksplozivnih 
napravah, ker jih je težko narediti. 
Napadi iz Nice in Berlina govorijo, 
da ti večkrat posežejo po tovornja-
ku, s katerim se zapeljejo v množi-
co. "Po mojem je šlo za doma narejen 
eksploziv. Ali je to sam naredil, da je 
imel dovolj znanja, ali mu je nekdo 
pomagal, so vprašanja, na katera 
je treba najti odgovore in ukre-
pati naprej," nadaljuje Perne. Zato 
morajo varnostni organi v naslednji 
fazi ugotoviti, kakšne so bile napa-
dalčeve povezave v času organizaci-
je napada, in seveda, kdo je vplival 
na njegovo radikalizacijo.

Da se je nov teroristični napad 
zgodil v Veliki Britaniji, je po bese-
dah Perneta posebej skrb vzbujajo-
če, saj slovijo na Otoku po najboljših 
varnostnih službah tako na podro-
čju preventive kot na področju ak-
tivnostih odkrivanja potencialnih 
terorističnih celic. "Ne glede na 
okrepljen varnostni aparat se bojim, 
da bomo teh napadov v Evropi imeli 
še več," je zaskrbljen Perne, ker sam 
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(še) ne najde pravega odgovora na 
to, kaj narediti. "Tudi nadaljnje kr-
čenje zasebnosti, svobode in še večji 
posegi varnostnih služb v človeko-
ve pravice ne prinašajo ultimativ-
nih rezultatov. Zdi se, da bo treba 
varnost jemati drugače."

Varnost bo postala draga  
in cenjena dobrina

Varnostna stroka še opozarja, da 
je pojavljanje terorizma kot ampli-
tuda. V različnih časovnih obdo-
bjih se terorizem širi bolj izrazito, 
drugič manj, največkrat pa zadeva 
širše družbene okoliščine. "Na žalost 
nas razvoj in dinamika varnostnega 
okolja peljeta v to smer, da bo var-
nost postala dobrina in da bomo 

morali za varnost narediti precej 
več, kot naredimo danes. Verjetno 
bomo morali biti pripravljeni v ži-
vljenju na varnostna preverjanja 
ob vstopanju v ustanove in dvigniti 
varnostno ozaveščenost. To seveda 

ni življenje, ki si ga želimo in smo ga 
poznali v bližnji preteklosti. Vendar 
nam nov teroristični napad ne sme 
vzeti volje. Še naprej moramo stre-

meti k temu, da obveščevalno-var-
nostni segment opravi svoje delo. 
Veliko napadov je bilo odkritih pra-
vočasno, a popolne varnosti ni in 
vsega ni mogoče preprečiti. S tem za-
vedanjem moramo živeti," še dodaja 
Čaleta. Sedaj se stopnja teroristič-
ne ogroženosti že nekaj let poveču-
je, kar lahko tudi pomeni, da bo za 
varnostne ukrepe kmalu treba po-
skrbeti na vsakem koraku, v vsaki 
veleblagovnici ali kakšni drugi javni 
ustanovi. In ključno, varnostno za-
ščititi tako imenovane mehke tarče 
– šole in vrtce.
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Napadalec je udaril na koncertu popu-
larne ameriške pevke Ariane Grande v 

dvorani Manchester Arena.  
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Prebivalci Manchestra so preživeli težko noč. Foto: REUTERS

nost ob napadu in prepričanje, da 
bo domnevni teroristični napad 
samo okrepil odločenost glede so-
delovanja z britanskimi prijatelji 
proti tistim, ki načrtujejo in izva-
jajo takšna nehumana dejanja. Tudi 
generalni sekretar zveze Nato Jens 
Stoltenberg je zagotovil, da zave-
zništvo stoji ob strani Veliki Brita-
niji v boju proti terorizmu.

Izraze solidarnosti so v ranjeno 
Veliko Britanijo pošiljali tudi sloven-
ski politiki. "Naše misli so s prijatelji 
v Združenem kraljestvu ter druži-
nami in prijatelji žrtev," je na twi-
tterju zapisal premier Miro Cerar. 

"Žal je čas, v katerem živimo, vse 
bolj zahteven, zato pazite nase in na 
svoje bližnje. Vse bolj se mi zdi, da 
prihaja do izraza slovenski pregovor 
Kdor seje veter, žanje vihar. Bodimo 
strpni do bližnjih, stopimo z njimi 
v dialog. Družba in država smo vsi 
mi," pa je sporočilo predsednika 
državnega zbora Milana Brgleza, 
namenjeno britanski in slovenski 
javnosti.

Števec

22
žrtev je po zadnjih podatkih terjal 
napad samomorilskega napadal-
ca.

59 
ljudi je poškodovanih. Zaradi 
poškodb je ogroženo življenje več 
ljudi.

23.35 
je bila ura po srednjeevropskem 
času, ko je v izhodni avli ob koncu 
koncerta odjeknila eksplozija, 
katere žrtev je bila tudi osemletna 
deklica.

opeklin umrl indijski voznik, medtem 
ko so potnika, iraškega zdravnika, 
zaradi načrtovanja umora več sto 
ljudi obsodili na 32 let zapora. 
 

10. avgust 2006  
Britanska policija je razbila mrežo 
osmih teroristov, ki so načrtovali 
napade na letala med ZDA in Veliki 
Britanijo z uporabo eksploziva v teko-
činah. Zaradi tega so začeli omejevati 
vnos tekočin na letalo.

7. julij 2005  
Štirje usklajeni samomorilski napa-
dalci so med jutranjo konico izvedli 
napad na tri linije podzemne železni-
ce in avtobus v Londonu. Umrlo je 
56 ljudi, še 700 jih je bilo ranjenih. 
Odgovornost za napade je prevzela 
Al Kaida.

Dr. Denis Čaleta: 
"Varnost postala 
dobrina, za katero bo 
treba narediti precej 
več, kot naredimo 
danes." 

Boštjan Perne: "Ne 
glede na okrepljen 
varnostni aparat se 
bojim, da bomo teh 
napadov v Evropi imeli 
še več."

O napadu piše  
Ian Wood, nekdanji  
urednik pri Manchester 
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