
Герт Поли: Борци „Исламске државе“ међу избеглицама, за пет месеци ћемо видети резултате њиховог деловања
субота, 26 септембар 2015 10:52

У Европу су са таласом избеглица ушли и борци Исламске државе (ИС), упозорио је
данас бивши шеф Службе за заштиту уставности и борбу против тероризма Герт Поли,
који је навео да ће се најкасније за пет месеци то видети на основу њиховог деловања.

  

  

Поли је у интервјуу бечком дневнику "Кронен цајтунг" рекао да је оно што се сада догађа
"безбедносно-политички лет на слепо".

  

Због ових људи је Исламска држава израсла у најмоћнију исламистичку организацију у
историји

  

- Ту ситуацију из безбедносно-политичког угла гледано немогуће је више ставити под
контролу - истиче аустријски експерт који је до 2008. водио аустријску обавештајну
службу.

  

Поли опасност види у неконтролисаној миграцији десетине хиљаде људи.

  

- Јасно је да је међу њима и бораца ИС. Они знају да користе актуелну ситуацију у
Европи, а није им ни потребно оружје - упозорава Поли.
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Безбедносне власти у европским земљама немају никакву шансу да сада међу и даље
долазећим масама нерегистрованим избеглица пронађу терористе.

  

- Немачка обавештајна служба је због тога веома забринута, јер придошли борци ИС
неће чекати док их чувари реда нађу, већ ће пре тога деловати. То ћемо видети
најкасније за пет месеци - казао је Поли.

  

Он је истовремено упозорио и на даљу опасност рекавши да Европљани увозе како
жртве, тако и злочинце, те се мора рачунати са опасним ситуацијама у смештајима за
азиланте.

  

Директор Службе за заштиту уставности и борбу против тероризма Петер Гридлинг
потврдио је да су особе, познате као исламисти, покушале да избеглицама у Аустрији
нуде помоћ.

  

И он је указао да би талас избеглица могао бити злоупотребљен, али је додао да његова
установа реагује на такве информације.

  

За разлику од Полија, он не верује да би терористи могли користити талас избеглица за
долазак у Европу.

  

Гридлинг с тим у вези указује на услове транспорта опасне по живот, као и чињеницу да
би потенцијални терористи морали све време да се крећу међу људима који од њих
беже.

  

(Танјуг) 
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