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Новите безбедносни мерки ќе нѐ
оддалечат од Европа?

 

Неодамнешните терористички напади во Франција ја
кренаа на нозе цела ЕУ и ја обновија дебатата за
најефикасно справување со исламистичките
екстремисти. Во лавината реакции, на површина избија
безбедносните проблеми, но и популистичките барања за
суспендирање на шенгенскиот договор и за враќање на
граничните контроли. Веќе се најавени построги мерки.
Дали тие ќе ни го отежнат патувањето во Европа?

 

 

 
Се спуштаат рампите по терористичките напади во ЕУ

Македонските граѓани веќе пет години патуваат во земјите од шенген-
зоната без визи. ЕУ неколкупати се закануваше дека може го укине
безвизниот режим поради проблемот со лажните азиланти, меѓутоа
Македонијa и понатаму ги ужива придобивките од визните олеснувања. Но
дали сето тоа може да се промени со најавените мерки во ЕУ за борба
против тероризмот? Неодамнешните терористички напади во Париз и
антитерористичките акции во Белгија ја кренаа на нозе цела ЕУ и ја
обновија дебатата за најефикасно справување со исламистичките
екстремисти, особено оние со европски државјанства. 
Во лавината реакции во ЕУ, на површина избија некои од проблемите од
недоволната соработка во безбедносната и разузнавачката сфера на
европско ниво, но исто така повторно се појавија популистичките барања за
укинување на шенгенскиот договор, што овозможува слободно движење во
Европа. 

Први се огласија челниците на европските ултрадесничарски и популистички
партии, како на пример лидерката на францускиот Национален фронт,
Марин Ле Пен, која од францускиот претседател Франсоа Оланд побара
Франција веднаш да го суспендира шенгенскиот договор за да може да ги
контролира своите граници и ефикасно да се справи со тероризмот.
За враќањето на граничните контроли проговори и министерот за
внатрешни работи на Шпанија, Хорхе Фернандез Диаз, кој во интервју за „Ел
паис“ изјави дека е неопходно да се менува шенгенскиот договор.

Читани Коментирани
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носат флуоресцентни јакни затоа ...
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- Ќе ги вратиме граничните контроли и затоа е неопходно да го менуваме
шенгенскиот договор. Сегашната мобилност во ЕУ им овозможува (на
џихадистите) слободно да се движат во секоја земја, па и во нашата - изјави
Диаз.

И францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казенев изјави дека
е потребно да се засилат надворешните граници на ЕУ, но без да се
менуваат европските закони што овозможуваат слободно движење во
рамките на блокот.
Министрите за надворешни работи на државите на ЕУ во понеделникот
разговараа за можноста од воведување нови построги мерки за борба
против терористичките закани во Унијата. Според заклучоците, ЕУ сака да
ја засили соработката во безбедносната и во разузнавачката сфера со
соседните земји за да го намали ризикот од напади. Европските министри
сметаат дека безбедносните и разузнавачките служби на државите на ЕУ
треба подобро да комуницираат меѓусебно, но исто така треба
поинтензивно да комуницираат и со своите колеги во Турција, Северна
Африка и во Азија. На состанокот бил поддржан и предлогот да се обноват
европските разузнавачки мрежи во арапските земји што беа зафатени од
Арапската пролет, како на пример Тунис. Министрите за надворешни работи
на ЕУ исто така поддржале европски закон што ќе ги задолжи
авиокомпаниите да им предаваат на полициските служби податоци за
патниците. Шефицата на дипломатијата на ЕУ, Федерика Могерини, пак,
изјави дека сака безбедносни аташеи да бидат распоредени во делегациите
на ЕУ.

СТРАВ ОД НОВИ НАПАДИ

Како што вели германскиот министер за надворешни работи Франк-Валтер
Штајнмаер, нападот врз редакцијата на сатиричниот магазин „Шарли ебдо“
во Париз и стравот од нови закани ја променија Франција, но и цела Европа.
ЕУ сега бара надворешнополитички одговори, а целта е да се усвои
заедничка антитерористичка стратегија што ќе се однесува на состојбите со
џихадистите на Блискиот Исток, пред сѐ во Сирија и во Ирак, наведува

Дојче веле. Според германскиот медиум, опасноста треба да биде ставена
под контрола прво преку спречување на прелевањето на терористите од
една земја во друга, а потоа и преку запирање на приливот на нови борци. 

Терористичките напади во ЕУ ги натераа европските држави набрзина да ги
засилат безбедносните мерки, нагласува ЕУ обзервер. Едни вршат
построги проверки, а други блокираат содржини на Интернет што
глорифицираат насилства извршени од џихадистите. Трети, пак, најавуваат
уште построги мерки, како на пример конфискување пасоши на лица што
сакаат да се борат во редовите на џихадистите во воените жаришта. Некои
аналитичари и политичари меѓутоа сметаат дека ваквите мерки може да ги
прекршуваат човековите права на засегнатите лица или да имаат
контраефект, односно да ги поттикнат да извршуваат напади во своите
земји. 

КАДЕ Е МАКЕДОНИЈА 

Многу европски држави во и надвор од ЕУ, меѓу кои и Македонија,
учествуваат во меѓународната коалиција против Исламската држава (ИД) и
се декларирана цел на џихадистите. Во глобалната борба против ИД секоја
членка на коалицијата придонесува во рамките на своите можности. Некои
од земјите веќе неколку месеци учествуваат во воздушните напади врз
позициите на околу 30.000 борци на ИД, колку што се проценува дека има
во Ирак и во Сирија. Другите држави помагаат преку хуманитарни акции,
размена на информации и сузбивање на потенцијалната поддршка на
тероризмот на своите територии, а меѓу нив се државите на Балканот и
Македонија.
Универзитетскиот професор Стојан Славески вели дека ЕУ очекувано
реагира против лицата што се симпатизери или се дел од терористичките
организации по нападите во Франција.
- Мислам дека терористичките напади во Франција засекогаш го сменија
справувањето со тероризмот на Стариот континент и тоа од ранг на
национална одговорност прерасна во колективна европска безбедносна
политика - вели тој.
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Професорот вели дека иако во ЕУ веќе постојат тела и стратегии за
справување со заканите, наредниот период се очекува некои од мерките да
бидат обновени или заострени за да одговараат на променетата ситуација
на теренот.
- Верувам дека промените во најголем дел ќе бидат во доменот на размена
на информации, заострување на кривичното законодавство, зголемување
на надлежностите на телата за спроведување на законите - објаснува
Славески.

Европските држави веќе распоредија војници во градовите 

Според Славески, некои од овие мерки негативно ќе се одразат врз
слободата на движење во рамките на ЕУ, а ќе има поголеми рестрикции и
во однос на надворешните граници на Унијата.
- Токму ова во иднина најмногу ќе се одрази врз нашите граѓани што
патуваат во Европа - вели Славески.
Тој смета дека заострените мерки ќе се чувствуваат на граничните премини
и на аеродромите. Тие мерки, според Славески, негативно може да влијаат
и врз нашите државјани што вадат државјанства во други земји.
Андреја Богдановски, истражувач по безбедносни прашања во
организацијата „Аналитика“, вели дека безбедносните мерки во ЕУ главно
нема да ја променат нашата безбедносна политика зашто, според него, ние
сме отидени и чекор понапред и од некои земји во ЕУ во однос на
справувањето со повратниците. Промените, според него, би можеле да ги
отежнат патувањата во Европа.
- Со промените очекувам регионот да добие дополнителна поддршка и
импулс од земјите на ЕУ и од САД за спроведување на мерките, со што и кај
нас може да се очекуваат апсења и спроведување истражни и судски
предмети по ова прашање - вели Богдановски.

Според него, несомнено е дека од земјите во регионот во иднина ќе се
бара поголемо споделување разузнавачки податоци за движењето на оние
за кои има сомневања дека сакаат да се борат на воените жариште, пред
сѐ поради фактот што веќе има податоци за стотици лица што се борат во

Сирија и во Ирак.
- Конечно, останува да видиме како овие нови мерки ќе влијаат на регионот
и врз фактот дека ЕУ има безвизен режим со сите земји од Балканот освен
со Косово, што уште повеќе ја зајакнува потребата од интензивна соработка
на ова поле - вели аналитичарот.

Богдановски смета дека е можно новите мерки во иднина негативно да
влијаат врз активностите на нискобуџетните компании во земјава, кои нудат
директни летови до европските метрополи во достапни цени. 
- Најавените построги безбедносни мерки би можеле да предизвикаат
дополнителни бирократски процедури што ќе го отежнат патувањето на
граѓаните од Балканот во ЕУ, бидејќи од нив најверојатно ќе се очекува
засилување на контролата при влегување во ЕУ преку барање целосна
документација за природата на посета, агенда на самата посета, потврда
за финансиски средства, издадена повратна карта. Впрочем ова не се нови
методи, но може да се интензивира употребата на веќе постојните правила -
истакнува тој.
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