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Hazardující Belgie a její
předvídatelná bezpečnostní selhání
CEBES, 29. 3. 2016

Pro svou otevřenost, zaslepenost a přemíru politické korektnosti a víry
v bludy a nedosažitelný multikulturalismus je naše současná bezpečnostní
situace zcela žalostná. Přímo v centru našich velkoměst, před sídlem
Evropské komise, Evropské rady a dalších významných institucí EU,
v samém srdci Bruselu, kde sídlí odhadem něco kole dvou a půl tisíce
významných mezinárodních organizací či jejich poboček a hned vedle
NATO, které sídlí vzdušnou čarou méně než 5 km od letiště, kde proběhl
jeden z tragických útoků teroristů, jsme dnes konfrontováni se smutnou
realitou

tristního

stavu

naší

bezpečnosti

a

absencí

reálných

a uskutečnitelných opatření efektivní ochrany a obrany.
Belgie může posloužit jako ukázkový vzor, kam až vedou nezvládnutá
nastavená bezpečnostní opatření a jejich mechanismy, které jsou tím
pádem od počátku odsouzeny k neúspěchu. Belgie se totiž zmítá
v nejasném rozdělení kompetencí jednotlivých bezpečnostních složek
a jejich velení, personální obsazenost veřejných bezpečnostních sborů
nevyjímaje. Podle některých informací čítají v dnešní době belgické
zpravodajské služby něco kolem 1200 příslušníků, přičemž je nutné
zdůraznit, že přesné počty není z logiky věci možné dohledat, kteří se mají
mj. zasazovat o zajištění bezpečnosti Belgie před teroristickými hrozbami.
K tomu samozřejmě patří i sledování a dohled nad osobami a radikálními
skupiny, a to nevyjímaje belgické občany, jež v minulosti odcestovali na
blízký východ podporovat teroristy nebo se jimi nechat vycvičit, a provádět
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další šetření a samozřejmě provádět i další opatření nesouvisející
s hrozbou terorismu.

Po atentátech v Paříži přijala belgická vláda rozhodnutí, že je zapotřebí
razantní reforma policie, přičemž její uskutečnění bylo nejdříve možné
v roce 2018. Je to jen další ukázka toho, jak moc nepřipravená
a bezbranná současná Belgie je. Není tedy divu, že v současnosti má
Belgie největší počet teroristů ze zemí EU v přepočtu na jednoho
obyvatele, a to včetně těch potencionálních. Avšak aby absurditám bylo
zcela dovršeno, vláda se chystala v následujících letech snížit počty
armády až o 5 tisíc vojáků. Samozřejmě by se někteří vojáci přesunuli
z armády do policie či jiných bezpečnostních ozbrojených složek státu, ale
v současné geopolitické a bezpečnostní situaci je to flagrantní hazard
s bezpečností Belgie.

Impotence belgických bezpečnostních služeb a jejich velení, samozřejmě
včetně toho politického, je o to zarážející, že po zavedení zvýšených
bezpečnostních opatření po teroristických útocích v Paříži, 4 měsíce hledali
teroristu Abdeslama, aby na něj vzápětí, a to pouze náhodou, narazili jen
kousek od místa, kde původně terorista bydlel. Celou situaci tak už jen
podtrhuje i pochybení jedné z policejních komisařek nebo opakované
varování Turecka a dalších zemí. Přitom varování Turecka bylo jasné
a srozumitelné, když v červenci minulého roku varovalo Belgii, že jejich
úřady vyhostily „zahraničního teroristického bojovníka“, který byl zadržen
u syrské hranice a vrací jej zpět domů do Belgie. Co tento navrátilec
následně v Bruselu učinil, již asi není nutné zdůrazňovat. Asi nestál za
pozornost belgických bezpečnostních složek.
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Přitom kritika Belgie a celkově EU k postoji přehlížení a stálému
podceňování obrany a bezpečnosti je mnohdy pod kritikou mnohem
zkušenějších Izraelců, kteří jsou takřka od svého vzniku konfrontováni
s válkou a teroristickými útoky a mají nám v této oblasti mnohé co radit.
Jen namátkou připomínáme nedávné trefné a signifikantní prohlášení
izraelského ministra zpravodajských služeb Jisra'ela Kace, který prohlásil,
že: „Pokud budou v Belgii i nadále jíst čokoládu a těšit se ze života,

a i nadále se budou tvářit jako velcí demokraté a liberálové, a nepřijmou
konečně za fakt, že někteří muslimové v jejich zemi organizují teror,
potom s nimi opravdu nemohou bojovat.“ Tento vzkaz je přitom možné
uplatnit na celou EU bez výjimky. Pokud tedy nenastane radikální změna
v přístupu evropských politických elit k řešení bezpečnostních otázek,
budeme čím dál tím více odsouzeni bezmocně přihlížet krveprolití a konci
moderní bezpečné Evropy, jak jsme si jí představovali.
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