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sportni helikopterji tipa puma z ostro-
strelci na krovu. Nad vsem dogajanjem 
bo visoko na nebu skrbelo letalo za zgo-
dnje odkrivanje zračnih nevarnosti E-3D 
sentry. 
Na kopnem bodo poleg pehote in proti-
letalskih baterij prisotni tudi mobilni ra-
darji, v reko Temzo pa 
bo zaplula kar največja 
bojna ladja britanske 
kraljeve mornarice 
HMS Ocean. Športne 
jadralce v zalivu We-
ymouth in pristanišču 
Portland bo varovala 
bojna ladja HMS Bul-
wark. 
Kljub temu da se bodo 
območje olimpijske vasi 
in prizorišča iger za ne-
kaj časa spremenili v voj-
no oporišče, dr. Čaleta 
opozarja, da je popolna 
varnost v času razvejanega, prilagodljivega 
in na videz vseprisotnega mednarodnega 
terorizma iluzija. »Moderni mednarodni 
terorizem nas je postavil pred dejstvo, da 
popolne varnosti ni in je tudi nobena, še 
tako močna država v popolnosti ne more 
zagotoviti. Kdo bi samo pomislil na meto-
do terorizma, ki so jo izbrali 11. septembra 
2001 za teroristični napad na ZDA, pri ka-
terem so bila kot orožje uporabljena civil-

odgovore v povezavi z očitki Američanov 
smo se pozanimali pri britanskem vele-
poslaništvu v Ljubljani, kjer so nam na 
kratko odgovorili, da so »varnostne poli-
tike posameznih športnih delegacij stvar 
njihove presoje«. 
Težave z neizurjenimi in zatorej površni-
mi varnostnimi kontrolorji se pojavljajo 
tudi na britanskih letališčih, kjer se pred 
in med OI pričakuje največji porast pre-
toka obiskovalcev. Glavni nadzornik za 
meje John Vine je pred nedavnim dejal, 
da po opravljenem pregledu mejnih po-
stopkov stopnjo pripravljenosti ocenjuje 
kot zelo dobro, vendar meni, da imajo 
številni varnostniki na mejni kontroli 
zgolj osnovno znanje, kar, če ne druge-
ga, podaljšuje čakalne dobe in vrste na 
mejnih prehodih. 

Rakete na strehah hiš
Vendar pa Londončane te dni veliko bolj 
kot težave obmejnih organov na letali-
ščih v okolici njihovega mesta vznemirja 
nameščanje vojaštva v bližini njihovih 
domov. Tamkajšnja vlada je bila zara-
di težav s civilnimi partnerji precejšen 
manko na področju varnosti kajpak pri-
siljena nadomestiti s svojimi viri, to je s 
policijo in predvsem vojsko. Kljub temu 
da so bile oborožene sile že od vsega za-
četka ključni del varnostnih priprav na 
OI, pa se bo njihovo število zaradi de-
bakla z agencijo G4S z zdajšnjih 13.500 
povečalo na kar 17.000 pripadnikov obo-
roženih sil. 
Strokovnjaki za varnost opozarjajo, da 
bo britanska vojska zaradi postopnega 
krčenja obsega svojih oboroženih sil v 

preteklosti zdaj prisiljena v podaljševa-
nje rotacijskih rokov vojakov, ki se vrača-
jo z bojišč v Afganistanu. V tem primeru 
se zna zgoditi, da se bodo povečali tudi 
stroški varovanja, ki so bili doslej ocenje-
ni na 553 milijonov funtov. 
To po mnenju našega sogovornika dr. 
Denisa Čaleta vseeno ne sme presene-
čati, saj lahko »z gotovostjo ocenimo, da 
jim ravno ta proces zagotavljanja celovi-
te varnosti povzroča največji glavobol, 
nerešljive dileme in stroške, ki tako pri-
reditev stroškovno dvigajo v višave.« 
S stališča nezadovoljstva Londonča-
nov nad vse večjo navzočnostjo vojske 
v bližini njihovih domov zagotovo iz-
stopa primer stanovalcev iz vzhodnega 
Londona (Fred Wigg Tower), ki so se po 
objavi načrtov tamkajšnjega ministrstva 
za obrambo, češ da je njihov blok eno iz-
med petih predvidenih točk namestitve 
mobilnih protiletalskih sistemov, orga-
nizirali in na sodišču vložili zahtevo po 
spremembi načrtov, saj je nameščanje 
vojaštva dobesedno nad njihovimi gla-
vami kršenje človekovih pravic, poleg 
tega pa vojaška oprema v bližini civilnih 
objektov povečuje možnost napada na-
nje ter civilnih žrtev. Vseeno je prejšnji 
teden tamkajšnje sodišče razsodilo v 
prid vladi, češ da uradni načrti za za-
gotavljanje varnosti niso spremenljivi. 
Sodnik se je za takšno razsodbo odločil 
zaradi ugovora vladne strani, ki je v svoj 
zagovor navedla dejstvo, da so podobno 
ukrepali že organizatorji olimpijskih iger 
v Atenah in Pekingu. 

Bojne ladje na Temzi
Sodeč po količini in tipu orožja, ki bo 
med igrami poskrbelo za varnost, bi 
lahko brez pretiravanja trdili, da se bo 
London za nekaj časa spremenil v boji-
šče. Tako bodo zaprtje zračnega prostora 
nad prizoriščem dogajanja in v radiju 48 
kilometrov zagotavljali lovci eurofighter 
typhoon, bojni helikopterji lynx in tran-
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Za zagota-
vljanje zračne 

varnosti in 
uveljavljanje 
zaprtja zrač-

nega prostora 
nad prizoriščem 

mednarodne-
ga športnega 

dogodka so se 
organizatorji 
odločili tudi 

za namestitev 
spornih raketnih 

sistemov.  

Skrbi za 
lastno varnost 
stanovalcev 
bloka Fred 
wigg Tower v 
vzhodnem delu 
Londona ne 
skrbijo britan-
ske vlade in 
organizatorjev 
olimpijskih 
iger. 


