London Calling: We are not
Afraid!
Keskiviikkona 22.3.2017 auto kiihdytti Lontoossa useiden
Westminsterin sillalla liikkuneiden jalankulkijoiden päälle
jättäen jälkeensä kymmeniä vakavasti tai kuolettavasti
loukkaantuneita.
Jalankulkijoihin törmännyt auto jatkoi sillan yli kohti
parlamenttitaloa, jota ympäröivään metalliaitaan se törmäsi.
Autosta nousi mustiin pukeutunut Englannissa syntynyt kahdella
pitkällä veitsellä varustautunut mies, joka ryntäsi ensiksi
aseettoman poliisin kimppuun surmaten tämän useilla
veitseniskuilla. Tämän jälkeen mies yritti jatkaa
parlamenttitaloon, mutta hyökkäys päätyi aseistettujen
poliisien tappaviin luoteihin.

London Calling: We are not Afraid!
Hyökkäyksessä ainakin kolme
kolmisenkymmentä sai vammoja.

sivullista

menehtyi

ja

Viranomaiset ovat julkaisseet kolmen iskussa menehtyneen
henkilöllisyyden. Iskussa kuoli amerikkalainen Kurt Cochran,
joka oli vaimoineen Lontoossa juhlimassa avioliittonsa 25.
hääpäivää. Kurt Cochranin vaimo Melissa Cochran, loukkaantui
iskussa vakavasti. Espanjan kielen opettaja ja kahden nuoren
tyttären äiti, Aysha Frade menehtyi myös vammoihinsa.
Terroristin puukottama poliisi, Keith Palmer, oli kuollessaan
48-vuotias.
Hyökkäyksessä loukkaantui 12 brittiä, 3 ranskalaista lasta,
kaksi romanialaista, neljä eteläkorealaista, kaksi
kreikkalaista, saksalainen, puolalainen, irlantilainen,
kiinalainen, italialainen ja amerikkalainen.

Tämä oli jälleen raukkamainen hyökkäys eurooppalaisia arvoja
ja viattomia sivullisia vastaan. Sellaisena se oli hyökkäys
meitä kaikkia vastaan.
Hyökkääjä oli Englannissa syntynyt 52-vuotias kolmen lapsen
isä, Khalid Masood, jolla oli useita aikaisempia
väkivaltatuomioita. Pääministeri Theresa May vahvisti, että
viranomaiset olivat tutkineet Masoodin mahdollisia kytköksiä
ääriliikkeisiin joitakin vuosia aiemmin.
“Yesterday an act
democracy, but today
done before us and as
to deliver a simple
resolve will never

of terrorism tried to silence our
we meet as normal, as generations have
future generations will continue to do,
message: ’We are not afraid and our
waver in the face of terrorism’,”

Pääministeri Theresa May sanoi iskun jälkeen.
” This was not only an attack on our city and our country but
on the values we cherish most: democracy, freedom, justice
and tolerance. These are the same values that those who
attack us hate so much. And the best way we can honour those
who have tragically lost their lives is to ensure that we
always uphold and cherish these values,” sanoi Sadiq Khan,
Lontoon pormestari.
Torstaina 23.3. klo 11 pohjoisafrikkalaistaustainen mies
yritti ajaa ihmisten päälle suositulla ostoskadulla Belgian
Antwerpenissä. Autosta löydettiin automaattikivääri, veitsiä
ja bensakanisteri. Kukaan ei loukkaantunut ja poliisi pidätti
tekijän.
Terrorismi ja ääriliikkeet ovat uhkia, joihin Euroopassa tulee
suhtautua vakavasti.
Euroopassa tapahtuvat terrori-iskut koskettavat aina jokaista
eurooppalaista. Ne ovat hyökkäyksiä sitä arvopohjaa vastaan,
jonka eurooppalaisina jaamme, ja jota olemme tottuneet
pitämään itsestään selvänä. Laajemmin tällaiset hyökkäykset

ovat hyökkäyksiä ihmisyyttä ja ihmisarvoa vastaan.
Eurooppalaiset viranomaiset ovat kerta toisensa jälkeen
epäonnistuneet kansalaistensa suojelussa ja ääriajattelun
kitkemisessä.
Erityisen huolestuttavana voidaan pitää sitä, että suurin osa
Euroopan maaperällä tapahtuneista terroriteoista on Euroopassa
syntyneiden, kasvaneiden ja opiskelleiden ensimmäisen tai
toisen polven maahanmuuttajien tekemiä.
Voidaanko kansalaisia suojella ääriliikkeiden väkivallalta?
Helppoa se ei ole. Mielestäni Eurooppa tarvitsee yhteisen
terrorisminvastaisen lainsäädännön sekä terrorismin ja
ääriliikkeiden vastaiseen toimintaan erikoistuneen poliisi- ja
tiedusteluorganisaation, jolla on valtuudet esimerkiksi
laajempaan ekstremismistä epäiltyjen elektroniseen seurantaan.
Tällaisen ääriliikkeiden vastaisen organisaation pitäisi olla
prioriteetti EU:lle, koska jokainen toteutunut terrori-isku
lisää yhteiskunnallisia jännitteitä eri väestönosien välillä.
Jännitteet kasvattavat laajempien levottomuuksien ja eri
väestöryhmien välisten yhteenottojen riskiä sekä hajottavat
yhteiskunnallista koheesiota.
Terroristien ja ääriliikkeiden päämääränä on Euroopan ja
eurooppalaisen identiteetin sekä laajemmin länsimaisen
arvoliberaalin
elämäntavan
murtaminen
pelkoa
ja
vastakkainasetteluja lietsomalla ja väkivallalla. Euroopan
hajoaminen olisi voitto erityisesti islamistisille
ääriliikkeille.
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