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Teroristický útok v Londýně byl sice nečekaný, zároveň ale nikdo v Británii a v Evropě
vlastně nebyl příliš překvapen či šokován, že k němu došlo. Po sérii teroristických útoků v
evropských metropolích a opakujících se varováních zpravodajských služeb, že existuje
podhoubí pro další útoky, je to pochopitelné.
Útočník, „osamělý vlk“, se narodil v Británii a podle islamistické agentury byl
„bojovníkem Islámského státu“. Zatím jde o stejný scénář jako v případě předcházejících
útoků v Evropě. Mohou se však objevit i nové skutečnosti, jak naznačují policejní razie v
Birminghamu. Buď jak buď, nelze pominout fakt, že útočník si byl zřejmě dobře vědom
symbolického pozadí útoku. Především to bylo přesně rok poté, co došlo k teroristickým
útokům v Bruselu. Těžko to mohla být úplná náhoda. A nepochybně byl promyšleně zvolen i
terč. Vždyť britský parlament je nejen britským, ale i celosvětovým symbolem pro
demokracii.
Zaútočit právě na něj tak mohlo mít za cíl zasít mezi veřejnost ještě víc paniky a strachu. V
každém případě se osamocenému útočníkovi povedlo ochromit práci parlamentu a uvěznit v
něm několik set lidí. Policie totiž rozhodně nemohla útok podcenit a musela počítat i s tím, že
další teroristé zahájí paralelní útoky.
Londýn v každém případě bohužel potvrdil, že dochází k jakési „izraelizaci“ poměrů v
Evropě. Je to již realita. Musíme očekávat další útoky, ten včerejší v belgických Antverpách
to potvrzuje.
Nemůžeme vyloučit, že osamělý útočník zaútočí v některých evropských zemích ve velmi
senzitivní době předvolebních kampaní. Letos před francouzskými prezidentskými a
německými parlamentními volbami a možná je i útokem, resp. dopady útoků ovlivnit. Nikoliv
ku prospěchu těch sil, které odmítají populismus a xenofobii.
A ve Francii tomu nemusí zabránit ani výjimečný stav, který zde platí již osmnáct měsíců.
Mimochodem tamní volby se konají právě v době výjimečného stavu.
Co lze dnes v Evropě dělat? Nebezpečí teroristických útoků nelze samozřejmě
stoprocentně eliminovat, lze ale ještě dál prohlubovat spolupráci policií a zpravodajských
služeb v rámci EU, rychlou výměnu zpravodajských a policejních informací, aby se zužoval
akční rádius pro teroristy.
V případě Británie to po brexitu nepostrádá hořkou příchuť. Simon Jenkins ve čtvrtečním
Guardianu napsal, že Theresa Mayová ještě jako ministryně vnitra tvrdila, že kvůli
teroristickým útokům musíme zůstat v EU, neboť v opačném případě se budou teroristé po
EU volně potulovat.
Upozornila, že mimo EU analýza DNA teroristů trvá 143 dní, v EU patnáct minut. A
Jenkins klade zajímavou otázku, zda si to myslí i dnes…

