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DOC. DR. DENIS ČALETA, PREDSEDNIK SVETA INŠTITUTA ZA KORPORATIVNE
VARNOSTNE ŠTUDIJE IN DOCENT NA FAKULTETI ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE
ŠTUDIJE

Mediji dajejo
teroristom kisik
Zgodovinarji naslednjih generacij bodo imeli ob odprtju
določenih arhivov polne roke dela z dokazovanjem
teorij zarot – Brezkompromisni kapitalizem povzroča
vedno nove napetosti

Dr. Denis Čaleta: »Treba se je zavedati, da varnost ni samoumevna dobrina in da je stanje popolne
varnosti nemogoče doseči. To pomeni, da moramo biti vseskozi dovolj previdni, službe
nacionalnovarnostnega sistema pa dovolj učinkovite.«

.

Tekst in fotografija:
Katja Petrovec

Velièastna ameri�ka dvojèka v pla-

menih, nenehni posnetki letal, ki

sta se zaleteli vanju, ljudje v paniki

in komentatorjev glas, da se groza

nadaljuje s �e dvema ugrabljenima

letaloma. To je bil najbolj hol-

lywoodski resniènostni film, ki si ga

Hollywood nikoli ni upal posneti

(veè o tem na straneh 18 in 19). »Najbr�

ni osebe na zemeljski obli, ki je 'mo-

dus operandi' teroristiènih napa-

dov na ZDA ne bi presenetil. Dan

11. september je za ameri�ko in ce-

lotno mednarodno javnost pome-

nil popoln �ok, na katerega nismo

bili pripravljeni. Dokonèno nas je

streznilo spoznanje, da smo prièa

asimetriènim oblikam gro�enj, na

katere ni bilo pravih in uèinkovitih

odgovorov,« pravi doc. dr. Denis

Èaleta.

Bli�a se deseta obletnica najveèje-

ga teroristiènega napada na ame-

ri�kih tleh. Bi nas moralo biti

strah?

»Vsaka obletnica lahko pomeni za

posameznike ali skupine neko sim-

bolno dejanje ter potrebo po doka-

zovanju obstoja in uveljavljanja

svojih idej. Na drugi strani pa so ti

katastrofièni dogodki grenak spo-

min na teroristièno dejanje, ki je

dokonèno potrdilo dejstvo, da no-

bena dr�ava na svetu ni odporna

proti teroristiènim gro�njam in var-

na pred njimi.«

Je zaradi smrti Osame bin Ladna

manj mo�nosti za tovrstne teroris-

tiène napade ali kveèjemu veè?

»Osama bin Laden je bil markan-

tna figura, a z njegovo smrtjo se ni

kaj bistvenega spremenilo. Vzroki

za nastajanje terorizma ostajajo in

�e mnogo Osam bo. Je pa res, da je

na�a usmerjenost v islamski radika-

lizem prenormirana. V teroristiè-

nih napadih, ki so se zgodili julija

na Norve�kem, vidimo, da so take

gro�nje dosti �ir�e in da ima Evropa

svoje probleme, ki niso izkljuèno

povezani z islamskim fundamenta-

lizmom in radikalizmom. Desni-

èarski radikalizem je moèno na

pohodu in v prihodnosti nas lahko

to dejstvo zelo skrbi.«

Vzporednico z Norveško
Danes se pojavljajo v javnosti �te-

vilne koèljive podrobnosti o tem,

da bi lahko ZDA napad prepreèi-

le. Koliko je bilo dejansko znanega

o bli�ajoèih se napadih?

»Analiza vseh dejstev prina�a dolo-

èene odgovore, ki razgaljajo storje-

ne napake celega spektra obve�èe-

valnih in varnostnih slu�b. Te so

razpolagale s posameznimi podat-

ki, ki si jih med seboj niso izmenje-

vale. Tak�no prerivanje za pomem-

bnost med razliènimi subjekti na-

cionalnovarnostnega sistema, do-

loèene zakonske omejitve in togost

posameznih postopkov je povzro-

èilo eno od najveèjih napak celot-

nega mehanizma. �e enkrat se je

potrdilo dejstvo, da je celoten sis-

tem zoperstavljanja terorizmu

uèinkovit in moèan samo toliko,

kot je sposoben in pripravljen njen

naj�ibkej�i èlen. V iluziji o visoki

stopnji varnosti lahko potegnemo

vzporednice med 11. septembrom

in zadnjim teroristiènim dejanjem

na Norve�kem. ZDA so se v danem

trenutku poèutile popolnoma var-

ne z gotovostjo, da na svojem oze-

mlju ne morejo biti napadene v taki

meri, kot se je to dogodilo. Enako

stanje je bilo zaznati na Norve�-

kem. Lekcija v obeh primerih je bi-

la, da nikoli nisi dovolj varen, da bi

lahko v celoti zanemaril delovanje

cele vrste mehanizmov, ki zagota-

vljajo prepreèevanje teroristiènih

dej anj.«

Je teorija zarote verjetna v prime-

ru 11. septembra? So recimo èetr-

to letalo, ki je strmoglavilo v Pen-

silvaniji, sestrelili Amerièani sa-

mi?

»Èe gledamo implikacije, kaj se je

dogajalo, bi bila tudi taka teorija

verjetna. Gre za tehtanje posledic,

ki bi lahko nastale z napadom na

Belo hi�o, kamor je bilo letalo na-

menjeno. Danes na mednarodni in

nacionalni ravni poznamo ukrepe,

ki so usmerjeni v prepreèevanje na-

tanèno takih gro�enj. Kaj narediti,

èe bodo civilno letalo zajeli teroristi

in se bo domnevalo, da ga bodo ti

uporabili kot oro�je na jedrsko ali

drugo infrastrukturo? Ta rdeèi

gumb je zelo te�ko pritisniti in se

odloèiti, da je �ivljenje potnikov v

letalu manj pomembno kot prepre-

èitev katastrofalnih posledic, ki bi

nastale s napadom teroristov na

enega od takih ciljev. A treba je pre-

tehtati posledice.

Sicer pa ni bil do danes posredovan

nikakr�en dokaz, ki bi jasno potrje-

val tak�ne teorije zarot. Zgodovi-

narji naslednjih generacij bodo

imeli ob odprtju doloèenih arhivov

vsekakor polne roke dela z dokazo-

vanjem le-teh. Nesporno dejstvo pa

je, da so doloèene strukture ameri�-

ke dru�be, predvsem tiste, ki so po-

vezane z industrijo varnosti in z

nafto, ta dogodek izkoristile za

uveljavitev svojih interesov in so

prek zlorabe tega neomejeno boga-

tele. Govorimo o teoriji �oka, ki

dru�bo zaradi posameznih katas-

trofiènih dogodkov spravi v tako

stanje, da je takrat pripravljena

sprejeti spremembe, ki jih v nor-

malnem stanju nikoli ne bi.«

Slovenija ni imuna
Mnogi analitiki in ameri�ki novi-

narji so pisali, da svet po 11. sep-

tembru ni veè tak kot prej. Kaj se je

spremenilo?

»To, da svet, ki smo ga poznali pred

11. septembrom, ni enak, je dejstvo,

ki ga ne moremo spremeniti. Naj

navedem le nekaj najbolj izposta-

vljenih dejstev, kot je na primer

'vojna proti terorizmu'. Z gotovos-

tjo lahko ocenimo, da je bilo favori-

ziranje represivnih strategij veè ali

manj neuèinkovito. Potrebna je

uporaba vseh strategij, od katerih

so represivni ukrepi samo del, ki pa

nikakor ni dominanten. To sta jas-

no pokazali vojni v Iraku in Afga-

nistanu, ki sta bili spro�eni z opra-

vièilom potrebe vojne proti teroriz-

mu. Naslednje pomembno podroè-

je so èlovekove pravice in svobo�èi-

ne, ki smo se jim bili pripravljeni

delno odpovedati zaradi zagota-

vljanja veèje varnosti. Omeniti

velja �e pojav celotnega spektra za-

sebnih voja�kih in varnostnih

dru�b, prisotno je bilo tekmovanje

za pomembnost, upravièevanje ve-

dno novih pristojnosti pri prepre-

èevanju terorizma in naprezanje za

veèjo kolièino finanènih sredstev,

ki so bila v ZDA praktièno neome-

jena. Seveda lahko najdemo vrsto

pozitivnih sprememb, ki se ka�ejo v

sprejetju posameznih mednarod-

nih konvencij, ki so se vsaj deklara-

tivno zelo pribli�ale univerzalni

opredelitvi in obsodbi terorizma.

Potem so tesnej�e sodelovanje ob-

ve�èevalnih, varnostnih, policij-

skih in pravosodnih organov pred-

vsem na podroèju izmenjevanja ob-

ve�èevalnih podatkov.«

So razpredene posamezne veje

mednarodnih teroristiènih mre�

tudi v Sloveniji? Morda posamez-

niki, kanali financiranja?

»Slovenija ni imuna na te dogodke,

znana je po tranzitni balkanski po-

ti, ki verjetno predstavlja tranzitno

pot tudi za tovrstne gro�nje. Najbr�

so taki primeri bili, a dokler so us-

pe�no re�eni, so tudi umaknjeni od

oèi javnosti.«

Se lahko 11. september ponovi?

�e v veèji obliki, bolje naèrtova-

ni?

»Globalni mediji so z dnevnim pre-

nosom katastrofiènih dogodkov

povzroèili stanje, ki predstavlja pri

posameznikih doloèeno vrsto imu-

nosti na dojemanje tragiènih do-

godkov. To sili teroriste k iskanju

vedno bolj odmevnih napadov, ki

bodo �okirali dru�beno skupnost

do te mere, da bo svojo celotno po-

zornost usmerila v sprejemanje

sporoèil, ki jih �elijo teroristi s ta-

kim dejanjem posredovati. Teroris-

tiène gro�nje so ene najbolj izpos-

tavljenih asimetriènih gro�enj, pri

èemer ni va�no, kako si moèan, s

kak�no kolièino in vrsto oro�ja raz-

polaga�. Moderna dru�ba je zelo

odvisna od tehnologije, od kritiène

infrastrukture. Zamislite si, da iz-

pade glavni elektrièni vod zaradi

teroristiènega dejanja in smo dva

dni brez elektrike. Tak�no kom-

pleksnost, ki nastaja zaradi razve-

janosti in soodvisnosti kritiène in-

frastrukture, je praktièno nemogo-

èe uèinkovito varovati. Vse, kar iz-

vajamo, je le najvi�ja stopnja varno-

sti v danem trenutku. �e tako uèin-

kovit sistem pu�èa dovolj varnos-

tnih lukenj. Na drugi strani pa sta-

tistièni trendi ka�ejo vedno veèjo

uporabo razliènih vrst strelnega

oro�ja za teroristiène namene. To

daje temu procesu nevarno �irino,

predvsem zaradi lahke dostopnosti

do takega oro�ja.«

So v prvi vrsti cilji teroristiènih de-

janj èlove�ke �rtve?

»Cilj teroristov je, da prek dejanja,

ki ga naredijo skupini ljudi ali sim-

bolni infrastrukturi, svoje sporoèilo

prenesejo na �ir�o dru�bo. Bistveno

je, da je stvar dovolj odmevna. Kdo

bi vedel za teroristiène napade, èe

ne bi imeli globalnih medijev? Le

bli�nja okolica. Danes pa prena�a-

jo mediji take informacije v vsak

delèek sveta, in to je tisto, kar daje

kisik teroristom ter zagotavlja spo-

roèilnost njihovega dejanja. Zaradi

navedenega si teroristiène skupine

vsekakor vseskozi zastavljajo vpra-

�anje, kaj in kako narediti, da bo

dovolj privlaèno za medije.«

Zloraba vere
Velik razlog za trenja med ZDA in

arabskim svetom je nafta. Ko ne-

koè ne bo veè takega interesa, ne

bo tovrstnega terorizma?

»Interes se bo vedno na�el. Nafta je

trenutno sredstvo, ki potencira do-

loèene konflikte, ampak sam ustroj

globalnega sveta je usmerjen k

pehanju za doloèene dobrine in na-

ravne vire, zato bo vedno prihajalo

do situacij, ko bodo posamezne

skupine na obrobju dru�be prek te-

roristiènih dejanj sporoèale svoja

preprièanja. Preveè energije se us-

merja tudi k tistim strategijam, ki

niso neposredno povezane z od-

pravljanjem vzrokov terorizma.

Dru�bene napetosti, ki jih globalna

gospodarska kriza in kriza vrednot

samo �e potencirata, niso dobra po-

potnica, da bi lahko govorili o

zmanj�anju ali odpravi teroristiè-

nih gro�enj. Zloraba vere za upra-

vièevanje teroristiènih napadov ter

obsedenost ZDA in veèjega dela

sveta s poistovetenjem islamske ve-

re z gro�njami terorizma, so verjet-

no najbolj tragièna posledica napa-

dov 11. septembra.«

So ZDA same krive za 11. septem-

ber?

»Nobeni dr�avi ali dru�beni skup-

nosti ne smemo �eleti, da se jim

zgodi 11. september ali kak�no dru-

go teroristièno dejanje. Dejstvo pa

je, da je danes svet pre�et z global-

nim brezkompromisnim kapitaliz-

mom, ki je zelo agresiven. To v ra-

zliènih dru�benih skupnostih,

predvsem tistih, ki temeljijo na tra-

dicionalnih vrednotah, povzroèa

vedno nove napetosti in trenja. Èe

temu dodamo �e gospodarsko kri-

zo in rev�èino, lahko vidimo, da bo-

do doloèene dr�ave, ki simbolizira-

jo tak�no obliko kapitalistiène ure-

ditve bolj kot druge ogro�ene in

podvr�ene teroristiènim napa-

dom.« n

»Osama bin Laden
je bil markantna
figura, a z njegovo
smrtjo se ni kaj
bistvenega
spremenilo. Vzroki
za nastajanje
terorizma ostajajo
in še mnogo Osam
bo.«


