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Obstaja svet pred 9. 11. in obstaja svet po 
tistem famoznem septembru, ko so ZDA, 
za njo v strumni in poslušni vrsti pa kar 
ves tako imenovani razviti, zahodni, svet 
zakoračili na pot križarskega pohoda 21. 
stoletja, ki je bil uperjen zoper izmuzljivi 
koncept mednarodnega terorizma. 
Ta je seveda obstajal že veliko pred za-
letavanjem potniških letal v newyorška 
dvojčka, pa vendar ne v tako skoncen-
trirani in domnevno jasni oziroma de-
finirani obliki, kakršna je zloglasna te-
roristična skupina Al Kaida. Pa vendar 
pred napadom tudi koncept in modus 
operandi, z njima pa seveda številni 
negativni vplivi hegemonije psihopat-
skega globalnega finančnega sistema, 
katerega srčika je prav Wall Street, nje-
gov simbolni pomen pa je vsaj do tiste 
jeseni »domoval« v tovarni ameriške 
korporativne, finančne in kot takšne 
tudi kulturno-nazorske moči, v newyor-
ških dvojčkih, večini niso bili tako jasni 
kot po njem. 
Poenostavljeno: problem ni bil in še 
zmeraj ni mednarodna teroristična or-
ganizacija Al Kaida, ampak vsiljevanje 
vrednot in življenjski slog tako imeno-
vanih razvitih demokracij, ki nista že od 
kolonialnih časov naprej nič drugega kot 
priročna krinka za podjarmljanje do-
mnevno manj razvitih, a surovinsko in 
populacijsko bogatih delov sveta. Tako 
tudi težava z zagotavljanjem varnosti ak-
tualnih olimpijskih iger v Londonu, ki se 
s približevanjem začetka iger zanimivo 
zgolj poglablja in bo zato verjetno po-
stala »tista« hiba, ki vselej zaznamuje in 
nekoliko okrni še tako bleščeče in never-
jetne atletske dosežke (v Atenah so bile 
to, recimo, težave z gradbenimi deli, na 
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Kitajskem s protesti aktivistov ipd.), ni in 
situ izziv zaradi odmevnosti iger, ki je za-
radi odmevnosti in medijske pokritosti 
izjemno mamljiva tarča teroristov. 
S tega stališča je veliko večji problem de-
diščina starodavnega britanskega impe-
rija, zaradi česar je London postal veliki 
kulturni talilni lonec, na drugi strani pa 
imamo skorajda slepo sledenje intere-
som Washingtona po 11. septembru, 
ko so si ZDA na krilih vsesplošne jeze, 
gorja, frustracije, maščevanja in drugih 
negativnih čustev populacije zahodnih 
demokracij skušale s koalicijo voljnih 
zaveznic – mednje se mimogrede pri-
števa tudi Slovenija –, v resnici pa njenih 
oprod, utrditi njen geostrateški položaj 
na Bližnjem vzhodu in v Aziji. 

Stari grehi
O tem, kako vplivajo pretekle poteze 
britanske vlade na stopnjo ogroženosti 
olimpijskih iger, ki so že same po sebi 
prioritetna teroristična tarča, smo pov-
prašali strokovnjaka za varnostna vpra-
šanja, docenta na Fakulteti za državne in 
evropske študije dr. Denisa Čaleta: »Ve-
lika Britanija je že zaradi zgodovinskih 
razlogov za različne teroristične grožnje 
posebno poglavje, ki to prireditev posta-
vlja z varnostnega stališča v še posebno 
rizičen položaj. Britanska družba je zelo 
razslojena in prežeta z napetostjo, kar 
se vseskozi kaže v uličnem nasilju med 
tolpami, državljanski nepokorščini, te-
rorističnih napadih oziroma poskusih 
napadov, v katere niso udeleženi samo 
tujci, temveč predvsem državljani Velike 
Britanije. Socialna deprivilegiranost in 
velika kulturna raznovrstnost priseljen-
cev, ki se le stežka integrirajo v britansko 
družbo, daje različnim terorističnim in 
ekstremističnim skupinam dovolj pri-
vržencev, ki so jim pripravljeni slediti 
tudi za ceno svojega življenja,« poudarja 
strokovnjak in ob tem osvetljuje pomen 

zaradi težav zasebnega varnostnega podjetja g4s 
z usposabljanjem osebja je britanska vlada za va-
rovanje iger število vojakov povečala na 17.000.   

Bojna ladja hMs ocean bo za potrebe varovanja 
olimpijskih iger zaplula v londonsko temzo.


